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Notulen der medezeggenschapsraadvergadering d.d. 25 november 2021 
Aanvang 19:00 uur 
Locatie: MS Teams 
Technisch voorzitter: Mevr. M. Weusten 
 
Aanwezig: Dhr. D. Hazen, dhr. R. Grond, dhr. H. Coenen, mevr. V. Aussems, mevr. M. Weusten 
(personeel), dhr. G. Palm, dhr. W. van Mook (ouders), dhr. T. van Wageningen, dhr. T. Kort 
(leerlingen), dhr. J. Hausmans, mevr. B. Westera, dhr. P. Breuls, dhr. D. Vraets (directie), dhr. Z. 
Roijakkers (notulist), mevr. I. Weekers (bestuursbureau) 
Afwezig: dhr. A. Harings (personeel), mevr. M. van Steen (leerlingen), dhr. J. Molling (ouders) 
 

1. Opening van de vergadering door de voorzitter om 19:00 uur.  
2. Voorbereiding overleg directie. 
3.  Start overleg met directie om 19:45u.  

Mevr. I. Weekers wordt verwelkomd door de voorzitter. 
4.  Dhr. Breuls geeft aan dat de nadruk vooral mag liggen op de begroting voor 2022, aangezien 

in de MJR nog een en ander gaat schuiven n.a.v. overleg met CvB. 
2022 lijkt zeer positief te gaan worden. Dit heeft te maken met de NPO-middelen. De inzet 
van NPO-middelen voor deels reguliere activiteiten is zeer bewust bepaald. De positieve 
exploitatie die dit tot gevolg heeft, is noodzakelijk gezien het dalend leerlingaantal. Het 
overschot van 2021 en 2022 kan worden ingezet ter compensatie hiervan in de toekomst.  
Dhr. Hazen vraagt waar het exploitatieoverschot van 2021 staat opgenomen. Dhr. Breuls 
geeft aan dat dit volgt in het jaarverslag over 2021. Het gaat om ca. 0,5 mln.  
Dhr. Hazen vraagt voorts naar de lijn van denken van CvB in overleg. Dhr. Breuls geeft aan 
dat CvB de school verzoekt toe te werken naar een iets sluitender begroting in de komende 
moeilijke jaren. Dhr. Hausmans geeft aan dat de regeling is veranderd voor overschotten, 
wat betekent dat de school het overschot mag houden voor komende jaren. In berekening 
van reserves zal ook een verandering plaatsvinden, aangezien de scholen individueel een 
reserve moeten opbouwen. Hierover volgt binnenkort meer informatie. Deze reserve gaat 
om 8-12%. Dit komt neer op ca. 1 mln.  
Dhr. Hazen vraagt naar het verschil in leerlingtal in begroting en ambitie. In de begroting 
staat 1100 leerlingen opgenomen, waar de ambitie ligt op 1300 leerlingen. De directie geeft 
aan dat 1300 de ambitie is, aangezien dit een ideale omvang is voor een brede scholengroep. 
De 1100 is een realistische schatting voor het huidige moment ʹ dit is anders dan de ambitie. 
Hier zal in de toekomst aan gewerkt worden om te komen tot 1300. De plaatsingsprocedure 
vanuit LVO zal hierop ook invloed hebben. Mogelijk kan dit de school helpen om een mooie 
grootte te bereiken. Dhr. Breuls geeft aan dat het marktaandeel vroeger veel groter was, en 
dat de hoop is dat dit ook weer kan worden hersteld. Er wordt stevig ingezet op werving en 
het terugwinnen van de goede naam die de school had. 
Dhr. Grond vraagt naar de samenstelling van het aantal fte directie. Hier zitten een tweetal 
teamleiders bij opgenomen. Zou dit getal dan echter niet hoger moeten zijn? Dhr. Breuls 
geeft aan dat één voormalig teamleider inderdaad nog voor een deel hier staat opgenomen. 
De rest van de aanstelling is opgenomen onder reguliere medewerkers. 
 

5. Stand van zaken en afstandsonderwijs 
Dhr. Hausmans geeft aan dat de bedrijfsvoering ontzettend bemoeilijkt wordt door de 
huidige coronasituatie. Docenten en leerlingen die thuis zitten vanwege quarantaine, 
testuitslagen en ziekte maken het draaien van de school lastig. Om die reden heeft de 
directie besloten de school voor twee weken over te laten stappen op afstandsonderwijs. De 
organisatie van de toetsweek en allerlei teambuildingsactiviteiten zal spoedig bekeken 
worden n.a.v. de persconferentie. Hopelijk kan dit op enigerlei wijze alsnog fysiek 
plaatsvinden. 
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6. In- en uitstroomanalyse leerlingen 
Dit komt terug in december. 
 

7. Schoolveiligheidsplan 
Dhr. Palm stelt een vraag n.a.v. de schriftelijke beantwoording. Dhr. Palm vraagt hoe vaak 
bepaalde situaties voorkomen. Hij heeft hiervoor naar cijfers gevraagd, maar die zijn nog niet 
beschikbaar gesteld. Mevr. Westera geeft aan hiernaar te zullen kijken ʹ dan kan hier 
schriftelijk op worden gereageerd. Mevr. Westera geeft aan dat dit document sowieso niet 
voor de bühne is ʹ dit beleid is wel degelijk van belang. Daarnaast is dit een absolute eis voor 
de audit veilige school. We staan nu aan het begin van het traject en dit beleid zal worden 
uitgerold binnen de volledige school. Dan kan preventief gewerkt worden en kan effect 
gemeten worden. Dhr. Palm geeft aan in dit licht graag een nulmeting te wensen. Mevr. 
Westera geeft aan dat dit is opgenomen in de veiligheidsanalyse. Deze komt in december. 
 

8. Memo herstellessen 
Dhr. Grond geeft aan dat de indeling herstellessen op het laatste moment zonder overleg 
met mentoren heeft plaatsgevonden voor de examenklassen. Binnenkort volgt dit voor de 
niet-examenklassen. Kan dit proces deze keer zo worden ingericht, dat de mentoren wel 
degelijk worden meegenomen?  
Dhr. Vraets geeft aan dat de huidige indeling wel degelijk plaatsgevonden heeft op basis van 
ŽǀĞƌůĞŐ�ŵĞƚ�>Ğ�Ž͛Ɛ�ĞŶ�ŵĞŶƚŽƌĞŶ͘�Volgende lichting kan dit nog iets explicieter plaatsvinden. 
Dhr. Grond geeft aan dat bij mentoren de informatie niet altijd duidelijk was ʹ enkel bij 
sectieleiders. Dhr. Vraets geeft aan dat dit dus inderdaad explicieter zal worden opgepakt. 
Ergens is iets misgegaan in het proces, onderstreept mevr. Westera.  
Mevr. Aussems geeft aan als mentor H5 te hebben gezien dat inventarisatie en startgesprek 
hebben plaatsgevonden. Op basis van de cijfers is daarna e.e.a. toegevoegd aan de lijst. Dat 
betekent dat de lijst is aangepast na het maken van een persoonlijk plan met de mentor. Dit 
betekende dat de lijsten weer langer werden. Toen was er slechts zeer beperkt tijd om dit 
opnieuw te bespreken. Dit alles leidde tot een onoverzichtelijke situatie. De lijst zou achteraf 
niet meer aangepast moeten worden, of we moeten meer tijd inbouwen voor nieuw overleg 
tussen de mentoren en leerlingen. Dhr. Vraets geeft aan dat de verwarring duidelijk is. Nu 
kan dit worden opgepakt voor de volgende keer. Mevr. Westera vraagt of meer tijd tussen de 
lijst en het daadwerkelijke keuzemoment het zou oplossen. Mevr. Aussems geeft aan dat de 
aanvulling van lijsten eigenlijk niet nodig is, aangezien alles reeds besproken is met de 
mentor en dan al goed bekeken kan worden wat wenselijk en opportuun is. Mevr. Westera 
geeft aan dat ouders mogelijk behoefte hebben aan een brede analyse. De oudergeleding 
sluit zich hierbij aan. Mevr. Aussems concludeert dat in dit geval iets meer tijd het probleem 
kan oplossen. 
Dhr. Palm vraagt hoe dynamisch de samenstelling is ʹ met het oog op de onzekere toekomst. 
Dhr. Vraets geeft aan dat hier inderdaad dynamisch mee wordt omgegaan, zodat kan worden 
ingespeeld op de specifieke behoefte. 
 

9. Toetsbeleid 
Geen vragen vanuit de raad. 
 

10. SOP:  
Geen vragen vanuit de raad. 
 

11. Dyslexie-, Dyscalculie- en HB-beleidsplan 
Geen vragen vanuit de raad. 
 

12. Geplande onderwijstijd 
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Dhr. Vraets geeft aan dat een link zal worden gedeeld zodat de raad een actuele weergave 
van de onderwijstijd kan bekijken. Dan is de raad permanent geïnformeerd. In december 
kunnen we hier samen naar kijken. 

13. Reflectie plan combiklassen / input secties NE, WI, BV, KT 
Mevr. Weusten vraagt naar een actuele stand van zaken. 
Dhr. Vraets geeft aan dat met de sectie Nederlands nog besproken moet worden hoe 
hiermee om te gaan ʹ ook gegeven de vacature. De sectie wiskunde loopt nog een laatste 
onderdeel.  
Voor de secties Aardrijkskunde en Grieks zijn goede oplossingen gevonden. 
Dinsdag volgt de aanbieding van al deze informatie. 
 

14. Memo niet-subsidiabele schoolkosten 
Dit staat geagendeerd voor december. 
 

15. Mededelingen directie 
x Dhr. Hausmans geeft aan dat de voorbereidingen voor de Open Dag lopen. Er wordt 

ƌĞŬĞŶŝŶŐ�ŐĞŚŽƵĚĞŶ�ŵĞƚ�ƚǁĞĞ�ƐĐĞŶĂƌŝŽ͛Ɛ͖�ĨǇƐŝĞŬ�ĞŶ�ŵĞƚ�ďĞƉĞƌŬĞŶĚĞ�ŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ͘�
Dank alvast aan iedereen die hier een rol in speelt. 

x Het bestuursbureau is nu aan de slag met de vragen vanuit dhr. Palm inzake AVG. We 
kunnen dit dan waarschijnlijk in januari bespreken met de juiste persoon vanuit het 
bureau. Dhr. Palm geeft aan dat dit ook prima schriftelijk afgedaan kan worden. Dhr. 
Hausmans houdt de raad op de hoogte. 

x Dhr. Breuls geeft aan dat een nieuwe docent Nederlands is gevonden om les te 
komen geven. Het gaat om een tweedegrader. Zij zal starten in februari. Verder 
lopen er gesprekken met een eerstegrader. Gesprekken voor een mogelijke vacature 
Natuurkunde lopen eveneens. 

x Voor de vacature communicatiemedewerker waren geen mensen gevonden. 
Hiervoor start nu een nieuwe ronde. De vooruitzichten zijn deze keer erg goed.  

x Het gebouw is verder nog eens goed onder handen genomen. Sommige delen 
hebben een ware metamorfose ondergaan. 

 
16. Rondvraag aan directie 

x RI&E: Dhr. Breuls geeft aan dat opdracht is gegeven voor het voorbereiden van een 
keuring. Het hele plan wordt binnenkort opgesteld. Een aantal acties hiervoor is 
reeds opgestart. Dit zal later terugkomen. 

x Bevorderingsnormen: Dhr. Vraets geeft aan dat hiermee nu aan de slag wordt 
gegaan. In december zal hieraan gewerkt worden, zodat dit in januari kan worden 
besproken. 

x Dhr. Hazen vraagt naar de inlevering van een verlofdag voor OOP voor de vrije dag 
op 24 december. Kan hiermee coulant omgegaan worden? Dhr. Breuls geeft aan dat 
hiernaar uitvoerig gekeken is. OOP zit in een andere CAO en werkt met verlofdagen. 
Er staat nog erg veel verlof open. Om die reden is ervoor gekozen dit toch zo in te 
zetten. Op deze dag zal sowieso geen acht uur gewerkt hoeven te worden. 
Dhr. Hazen vraagt of inzet op donderdagavond hierin is meegenomen. Dhr. 
Hausmans geeft aan dat dit vanzelfsprekend wordt berekend zoals gebruikelijk. 
Gegeven de afwijkende aanstelling is dit de beste inzet voor deze situatie. Directie 
geeft aan dat een extra toelichting nodig was en reeds is gegeven aan OOP. De 
betreffende medewerkers kunnen zelf kiezen of ze al dan niet een verlofdag 
opnemen.  
Dhr. Van Mook werpt op of het mogelijk is coulant om te gaan met deze situatie 
doormiddel van inzet van een thuiswerkdag. Dat kan sterk bijdragen aan de goodwill 
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onder medewerkers. Dan kost het niets en is iedereen tevreden. Dhr. Breuls geeft 
aan dat hierover veel valt te zeggen. Directie is van mening dat de kwestie voldoende 
is afgehandeld. Een extra vrije dag voor alle OOP kost eenvoudigweg ontzettend veel 
extra geld. 

x Dhr. Coenen vraagt naar het samenvoegen van de teams vanuit Valkenburg en 
Meerssen. Hiertoe schetst dhr. Coenen een voorbeeld voor het versturen van mails 
naar het hele team. Dit was in Valkenburg anders geregeld en de werkwijze vanuit 
Meerssen is hierin overgenomen ʹ ǌŽŶĚĞƌ�ŬĞŶŶŝƐŐĞǀŝŶŐ͘�KŶƚƐƚĂĂƚ�Ğƌ�ĚĂŶ�ĞĞŶ�͚ǁŝũ͛-
gevoel? Veel zaken zijn nog onbekend binnen de teams, omdat dit vaak als 
vanzelfsprekend wordt gezien. De samenvoeging van teams verloopt hierdoor niet 
geheel soepel. De afstemming van gewoonten behoeft aandacht.  
Dhr. Hausmans geeft aan graag een overzicht te ontvangen van knelpunten. Dan kan 
hiermee aan de slag gegaan worden. 

x Dhr. Hausmans geeft aan dat de MR desgewenst meer kan communiceren via de 
nieuwsbrief. De raad neemt dit mee. 

x Mevr. Aussems vraagt naar de profielkeuzeformulieren. Dhr. Roijakkers geeft aan dat 
hierover voor december een stuk is aangeleverd. Mevr. Westera licht toe dat de 
directie voornemens is niets te wijzigen aan de profielen. Dan kan dit jaar op tijd 
gestart worden met een werkgroep voor de lessentabel en profielkeuzeformulieren. 
De MR zal hierover spreken in het besloten gedeelte en dan een beslissing nemen. 
 

17. Pauze 
 

18. Notulen vorige vergadering  
Akkoord. 
 

19. Actielijst MR 
x Dhr. Hazen, dhr. Coenen en dhr. Roijakkers zijn met het activiteitenplan aan de slag. 

Dit kan in december worden besproken. 
x Dhr. Roijakkers geeft een overzicht van wat in december zal worden besproken. 
x Dhr. Palm vraagt wat de agenda voor het overleg met GMR zal zijn. Dhr. Hazen geeft 

aan dat kan worden gesproken over plaatsingsprocedure, verdeling schoolsoorten en 
andere zaken die spelen. Mogelijk kunnen de GMR-leden vooraf een lijst van drie 
punten maken. De GMR-leden worden van 19:30 tot 19:45 uitgenodigd. Eventueel 
kunnen we dit oprekken tot 30 minuten. Dhr. Hazen organiseert dit verder ʹ waar 
nodig in samenspraak met dhr. Roijakkers. 

 
20. Besluiten MR 

x Schoolveiligheidsplan: aangehouden tot december i.v.m. ontvangen definitief 
document. 

x Memo herstellessen: instemming verleend ʹ gegeven de opmerkingen zoals 
geplaatst tijdens de bespreking. In aanvulling hierop wenst de raad een plan voor de 
evaluatie van het behalen van doelstellingen van de herstellessen en een 
voortgangsrapportage van de deelnemers per jaarlaag in februari. 

x Toetsbeleid: instemming verleend. 
x SOP: positief advies. De raad ontvangt graag de definitieve versie. 
x Begroting 2022: de raad staat positief tegenover dit plan en geeft in december graag 

een advies over begroting en MJR ineen ʹ om zo ook de samenhang tussen deze 
stukken te kunnen beoordelen. 

x Profielkeuzeformulieren en lessentabel: de raad dankt voor de informatievoorziening 
en is akkoord met het niet-wijzigen van het beleid. 
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21. Mededelingen PMR 

Opslagfactor mentorlessen zal worden besproken, evenals een voorstel inzake functiemix. 
 

22. Mededelingen GMR 
- 
 

23. Mededelingen/Rondvraag 
x Dhr. Palm meldt dat op 14 december de eerstvolgende vergadering van de 

ouderraad is. Dhr. Palm is hierbij aanwezig en zal later een terugkoppeling geven. 
 


