
Vergadering: MR02      Datum: 14 november 2022 

Tijdstip: 18:30-20:00 

Aanwezig: Pien Eurlings, Martijn Smeets, Dean Beekens, Eugene Gadet, Roger Velraad, Frans Lipsch, 

Natascha Jongen, Wim Smeets, Ronald Leroux, Hans Hupperetz, Karlijn Maar, Jos Gulpen, Erik 

Hengelbrock.  

Lokaal:  Technasium 

Agendapunten 

Opening Bijlagen/ Opmerkingen 

Toelichting Eric Hengelbrock op 

begroting 2023 kaderbrief/Q3 

 

Personeelsbeleid, ook gericht op krappe arbeidsmarkt. 
In sommige gevallen worden collega’s die boventallig 
zijn toch aangehouden als in de toekomst blijkt dat ze 
nodig zijn.  
 
Rijksbijdrage loopt terug in verband met kleine 
terugloop leerlingen en een veranderende 
bekostigingsregeling.  
 
Negatief bestemmingsreserve in kalanderjaar 2023 
heeft te maken met het saldo van de NPO gelden, 
namelijk wanneer je als school meer ontvangen hebt 
dan wat je uitgeeft. Het spaarpotje van NPO maak je 
uiteindelijk leeg.  
 

1 Notulen MR02 Notulen akkoord bevonden. 

 

Ter informatie Bijlagen/ Opmerkingen 

1 Stavaza verbouwing  Nieuwe vertraging, probleem met de constructie. Er zal 
wellicht geschoven worden met de volgorde van 
bepaalde delen van de verbouwing. Er zijn 4 extra 
noodlokalen besteld zodat de MFR weer kan worden 
ingezet voor gymlessen.  
 
In verband met de veranderende situatie in het gebouw 
zal er vaker geoefend worden met ontruimen.  
 
Leerlingen zijn erg benieuwd naar de voortgang van de 
verbouwing en gaan bij de conrectoren de 3D-
tekeningen bekijken.  

2 Onderwijstijd 2021-2022 Beeld is rooskleurig. Onderwijstijd is niet hetzelfde als 
lestijd. Daarin zit vrijwel alles, ook introductieweken, 
buitenschoolse activiteiten. Er wordt meer lestijd 
geprogrammeerd om eventuele uitval op te vallen.  
 
In coronatijd is alles bijgehouden voor onze school. De 
lesuitval was binnen proportie en de onderwijstijd is 
ook in deze periode gehaald.  

3 Ziekteverzuim 2021-2022 Binnen de eerste weken van het schooljaar zitten we 
qua ziekteverzuim onder het lvo-gemiddelde. Er wordt 



nog onderzoek gedaan naar het relatief hoge 
ziekteverzuim van de afgelopen twee jaar.  

4 NPO-gelden Schuift door naar MR03 

5 Kaderbrief Toegelicht door Erik Hengelbrock 

 

Ter Bespreking Bijlagen/ Opmerkingen 

1 Kwartaalrapportage Q3 Doorgelopen door Erik 

2 Rooster Dit schooljaar is er bij vwo 4,5,6 veel uitval geweest 
door Internationalisering. Hier is lesuitval groter dan 7% 
in tegenstelling tot andere klassen waar de uitval onder 
de 5% is gebleven.  
 
Internationalisering maakt dit jaar een inhaalslag omdat 
er twee jaar lang niks heeft kunnen plaatsvinden.  
 
Percentages staan los van uren die vervangen zijn. Van 
alle lessen zijn er tussen de 1% en 2% opgevangen door 
toezichthouders.  
 
Kwaliteit toezichturen kan omhoog wanneer er meer 
aandacht komt voor de opdracht van de afwezige 
docent voor de toezichthouder en de uitvoering van 
deze opdracht door de toezichthouder.  

3 Leerlingenstatuut Laatste versie dateert van 2014. Advies van leerlingen is 
om dit om de twee jaar tegen het licht te houden. 
Wellicht via leerling panels. Aangestuurd door de 
medezeggenschap zelf.  
Wijzigingen zijn in kaart gebracht en worden 
voorgelegd aan de schoolleiding.  

4 Reanimatietraining Roger Velraad geeft de schoolleiding mee om ergens in 
het curriculum reanimatietraining op te nemen voor 
alle leerlingen. Dhr Gulpen vult aan dat dit ook wellicht 
voor alle collega’s waardevol kan zijn.  

 

Ter Instemming Bijlagen/ Opmerkingen 

1 Profielkeuze 2022-2023 Ingestemd 

 

 

Rondvraag 
 
Eugene, leerlingen kijken uit naar de schoolreis. Wat is de status op dit moment? 
Examenleerlingen hebben vandaag bericht gehad over de voortgang. Voor de overige leerlingen 
geldt dat er twee activiteiten georganiseerd mogen worden. Ook dit wordt op korte termijn met 
de leerlingen gedeeld. 
 
Hans, meerjarenbegroting daarin geldt voor de MR het adviesrecht. Graag even laten weten of er 
een advies is.  
 



Martijn, coronaprotocol is instemmingsrecht. Klopt dit of is het alleen ter bespreking? 
 
Dean, veel leerlingen vragen of de kapstokken terugkomen? Vraag wordt geparkeerd. 
  
 
 

 

 

 

 


