
Notulen MR 2019-2020 

MR 

Vergadering: MR05       Datum:  6 juli 2020       

Tijdstip:  

18.30-19.00 u. MR        Lokaal:  Technasium 

19.00-20.30 u. MR+DIR 

20.30-21.00 u. MR 

Aanwezigen: dhr. Hupperetz, dhr. Mennen, dhr. Sauren, dhr. Smeets, dhr. Lipsch, mevr. Schurgers, 

mevr. Mommer, dhr. Gadet, dhr. Laeven, meisje Gerrickens, meisje Kaessler  

Gast: dhr. Trijbels  

 

Agendapunten 

Opening Bijlagen/ Opmerkingen 

1 Notulen MR04 akkoord 

2 Verkiezingen PMR Dhr. Le Roux is het nieuwe lid van de 
MR. Dhr. Sauren is herkozen en 
mevr. Mommer neemt afscheid. 

3 Jaarplanning (P)MR vergaderingen 2020-2021 akkoord 

 

Ter informatie Bijlagen/ Opmerkingen 

1 Informatie Formatie (R. Mennen en H. Trijbels)  Presentatie Huub Trijbels  

2 Informatie POP-cyclus (H. Trijbels) Presentatie Huub Trijbels 

3 Vrijwillige ouderbijdrage Er hebben geen veranderingen 
plaatsgevonden.  
 
I.v.m. het coronavirus vinden er 
komend schooljaar geen 
buitenlandse reizen plaats, zolang er 
geen vaccin beschikbaar is.  
 

4 Mededeling MT Sophianum (wn. Teamleiders) Havo: dhr. Meertens was op zoek 
naar een baan buiten het onderwijs. 
VWO: dhr. van Duijvenbode wilde 
om persoonlijke redenen terug 
treden in de lespraktijk. Hiervoor in 
de plaats zijn twee waarnemende 
teamleiders aangesteld. Dit zijn twee 
docenten met een taak. Havo: dhr. 
Verwey en VWO: dhr. Gulpen. 
 

5 Stavaza reorganisatie LVO  Er zal na komend schooljaar een 
reorganisatie plaatsvinden binnen 
het MT.   
 

6 Stavaza Verbouwing Het CVB heeft de 
verbouwingsplannen goedgekeurd. 
De auditcommissie geeft in het 
verslag een positief advies. De raad 
van toezicht moet tot slot 
toestemming geven.  
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Het ziet er naar uit dat iedere groep 
een budget krijgt voor zijn/ haar 
deel. Per één oktober worden de 
eerste 5 lokalen in de Mavo-vleugel 
opgeheven.  
 

7 Leerlingenaantallen/ aanmeldingen per kolom Er zijn 259 aanmeldingen die 
verdeeld worden over 11 groepen. 
De directie is tevreden over de 
aanmelding t.o.v. de prognose.  
 

8 Ziekteverzuim Het grootste verzuim is 
geconstateerd bij de langdurig 
zieken. Er gaat echter iemand van 
die langdurig zieken met pensioen, 
waardoor dit percentage zal gaan 
dalen.  
 

9 Organisatie onderwijs 2019-2020 i.v.m. Corona Vanaf 18 maart gingen de scholen 
dicht. Er mochten geen activiteiten 
op school plaatsvinden. De directie 
geeft een compliment aan de 
docenten en aan de leerlingen. Er is 
een enquête uitgezet en hiernaar is 
gehandhaafd. De school bleef open 
voor leerlingen van ouders die 
werkzaam zijn in de vitale beroepen. 
Hier heeft niemand gebruik van 
gemaakt. De opdracht vanuit het 
ministerie luidde: zo veel mogelijk 
lessen aan zo veel mogelijk 
leerlingen geven. De leerlingen 
waren gedisciplineerd om de 
richtlijnen van het RIVM in acht te 
nemen. De eindexamens zijn 
afgerond.  
 

 

Ter Bespreking Bijlagen/ Opmerkingen 

1 Organisatie onderwijs 2020-2021 i.v.m. Corona We mogen weer regulier starten. 
Alleen moet er 1,5 meter afstand 
gehouden worden naar docenten 
toe.  
 

 

 

Ter Instemming/ Ter advisering Bijlagen/ Opmerkingen 
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1 Lessentabellen kolommen Lessentabellen kolommen 2020-‘21 
Havo: akkoord 
Mavo: akkoord 
Mix: tegen 

2 Formatieplan 2020-2021 Niet ontvangen: 
Formatieplan 2020-‘21 

 

 

 

Rondvraag 

• GMR vacature (leerling + personeelslid) 

• Verkiezingen MR: Ouder-/ leerling-geleding? 

• Overeenkomst in zaken doubleren: 
Wat zijn de risico’s? Een leerling zou het (door de leerachterstand) komend schooljaar niet 
kunnen bijhouden en wellicht alsnog doubleren/ afstromen. De mentoren hebben contact 
opgenomen met leerlingen en ouders. De leerachterstanden zijn besproken tijdens dit 
gesprek.  

• Geen oudergesprek bij het VMBO. Ouder heeft behoefte aan een gesprek moeten 
doorgeven.  

 

 
 
 

 

 


