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Beenkens (Pien Eurlings heeft belangstelling getoond maar was niet aanwezig) 

Agendapunten 

Opening Bijlagen/ Opmerkingen 

1 Notulen MR05 Geen notulen i.v.m. verkorte MR zonder schoolleiding 

 

Ter informatie Bijlagen/ Opmerkingen 

1 Stavaza verbouwing Alles op schema, ook financieel. Het onderwijsconcept 
blijft staan, ongeacht het uiteindelijke kostenplaatje. Er 
komt een klimaatbeheersingssysteem dat ook CO-
metingen doet. De luchtkwaliteit wordt dus gemeten en is 
mede afhankelijk van het aantal personen dat zich in een 
ruimte bevindt.  
De samenwerking met het bouwbedrijf + de mate van 
“overlast” wordt als positief ervaren. 

2 Stavaza NPO-gelden  NPO wordt de komende jaren voortgezet. Er volgt overleg 
m.b.t. de vormgeving hiervan en hoe e.e.a. wordt 
gecontinueerd per kolom. Eveneens wordt geëvalueerd 
binnen de teams in hoeverre men de tot nu toe 
gehanteerde werkwijze wil handhaven of evt. voor een 
andere opzet kiest. Voor de komende 2 jaar is een 
begroting opgesteld; hier zijn geen ad-hoc zaken in 
mogelijk i.v.m. de af te leggen verantwoording bij 
besteding van de gelden. 
De juiste mensen vinden hiervoor was in het begin 
problematisch maar is wel gelukt. Er is de komende jaren 
nog een budget van 1,3 miljoen beschikbaar. Hoe gaan we 
dit besteden en in welke vorm. Er wordt ingezet op 
continuering van de huidige gerealiseerde acties. 

3 Uitslag examenleerlingen B/K 100%, Mavo 97%, Havo 96% (mog. 98%) Vwo mog. 94-
95% (na TV3). NPO gelden hebben een positieve bijdrage 
aan deze uitslagen geleverd. 

4 Aanmeldingen 2022-2023 277 nieuwe aanmeldingen, boven prognose. Er wordt 
ingezet op profilering. Dit jaar is er opvallend vaak sprake 
van herziene adviezen. 
Er wordt een aanzet gedaan tot verbetering van de 
verbinding PO/VO + VO/MBO. Het is belangrijk om het 
marktaandeel in de regio te kunnen behouden. 

 

Ter Bespreking Bijlagen/ Opmerkingen 

1 PTA’s 2022-2023 Verzoek van Mavo-kolom om aantal herkansingen te 
beperken tot 1 zodat lln minder selectief toetsen overslaan 
vanwege het aantal mogelijke herkansingen. 
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2 Evaluatie nieuwe 
managementstructuur 

Geen opmerkingen. 

3 Begroting 2023 Nieuwe afspraak vanuit LVO: voorstel om voorafgaand aan 
zomervakantie begroting te maken zodat deze in 
September definitief gemaakt kan worden. Min. 8%, max. 
12% is toegestaan.  
Voorstel: Eric Hengelbrock uitnodigen voor 1e MR op 26 
september uitnodigen ivm toelichting begroting. 

4 Kolomjaarplannen 2022-2023 Vraag m.b.t. opmerking in VWO: “voortgang NPO 
programma is door kolomcoordinator vastgelegd in een 
rapportage”; geldt ook voor andere kolommen? Nadere 
toelichting op papier kan geregeld worden. M.b.t. de 
onderwijsassistenten is inmiddels contact gelegd met het 
MBO. Het dienstverband met de huidige collega’s mag nog 
1 jaar verlengd worden. Tevens is nu reeds de vraag 
uitgezet bij de diverse bureaus waarmee we samenwerken 
ivm het krappe aanbod. 

5 Ingezonden bericht: Vakgroep 
muziek 

Toelichting Karlijn: vak muziek wordt miv komend 
schooljaar niet meer door vakleerkracht gegeven maar 
wordt opgenomen in het vak beeldende vorming en wordt 
derhalve door K&C docent gegeven. Formeel zegt 
wetgeving dat bij aanbieden combi-vak iedere docent met 
een bevoegdheid voor een van de vakken die hier deel van 
uitmaken dit mag geven. De inzet is om te kijken wat je 
kunt toevoegen aan dit (brede) vakgebied. 

 

Ter Instemming Bijlagen/ Opmerkingen 

1 Lessentabellen 22-23 Toelichting, n.a.v. vragen, is inmiddels gegeven. De 
verwachting was dat dit op papier zou komen ivm borging 
invulling vakflexlessen. 
De insteek is een voor de lln zo breed mogelijk 
vakkenpallet binnen de randvoorwaarden realiseerbaar. 
Dit is en blijft een dynamisch proces waar kwaliteit een 
groot onderdeel van is en blijft. Karlijn geeft een 
toelichting op het traject ivm kwaliteitsslag flexlessen voor 
zowel docent als leerling. 

2 Bevorderingsrichtlijnen 22-23 Geen opmerkingen 

 

Rondvraag: 
- Samenstelling/rolverdeling MR 2022-2023: 

Frans Lipsch-> Voorzitter MR 
Natascha Jongen->Voorzitter PMR 
Tim Ortmans->Secretaris 
Wim Smeets->Lid 
Rachelle Bemelmans->Lid 
Ronald Le Roux->Lid 
 
Oudergeleding: 
Herman Laeven 
Eugène Gadet 
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VACATURE (er is door een lid van de OV interesse getoond in deelname oudergeleding) 
 
Leerlinggeleding: 
Afhankelijk van besluit betreffende leerlingen 
 

- Data MR 2022-2023:  
26-9-2022/14-11-2022/30-1-2022/20-3-2022/8-5-2022/3-7-2022 
 

- Scholing: 
Voorstel mogelijk scholingen schooljaar 22-23. In elk geval de basiscursus voor de nieuwe 
leden 
 

- Afscheid: 
Onder wederzijdse dankzegging wordt afscheid genomen van Wendy Opreij 
(oudergeleding), Wesly Sauren en Vivian Schurgers (personeel). 

 


