Verslag van de vergadering van de MR d.d. 2 juli 2018
Namens de leerlingen: Floor Reinders, Maaike Sonnemans en Jordy Wijn.
Namens de ouders: Anita Donkers (voorzitter), Angela Leenders en Judith Sonnemans.
Namens het personeel: Judith van Beek, Giel Berkers, Antoine van Dinter, Carla van Heugten, Theo
van der Putten en Antonie van Vugt.
Namens het bevoegd gezag: Marc Franzen en Irma van Nieuwenhuijsen.
Afwezig met bericht van verhindering: Judith Bennenbroek, Sjoerd Heij, Vincent Spoorenberg, Paula
Toonen en Wessel Versteegh.
Gast: Elzelien Goossens (tot 21.05 uur).
Notulist: Liesette van Hoek.
1.
Opening en mededelingen
Opening: 20.10 uur.
Mededelingen: Professioneel statuut  in najaar starten met een werkgroep bestaande uit 2 leden
PMR (Judith van Beek en Vincent Spoorenberg), een afdelingsleider van beide locaties, rector en
personeelsfunctionaris. Koppelen aan Medewerkerstevredenheidsonderzoek.
MR heeft directie gevraagd naar invulling van de lesvrije dagen om te kunnen bepalen of ze op de
juiste dagen in het schooljaar gepland zijn. Invulling 2 lesvrije dagen  locatie VH: leerlingbespreking
/ locatie VMBO: nog invullen. Studiemiddagen op dinsdagmiddag locatie VH: vernieuwingen
(lesprogramma’s / werken op leerpleinen / ICT) / locatie VMBO: nog invullen. Directie communiceert
invulling lesvrije dagen / studiemiddagen tijdig met het personeel. Invulling van lesvrije dagen in
grote lijnen  agenda MR september.
Op verzoek van MR is Elzelien Goossens, Communicatie- en PR-medewerker aangeschoven. Vraag:
100% leerlingen binnen de regio binnenhalen. Hoe ? Pers informeren; school regelmatig in de krant.
Social media inzetten  wordt moeilijker door verscherpte wet Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG). Middelen inzetten om leerlingen groep 7 en 8 en ouders binnen te
halen en een aantal keren kennis te laten met onze school. Streven: leerlingen uit groep 8 hebben
minimaal 2 keer onze school bezocht voorafgaand aan de open dag. Open dag is de bevestiging.
Kennismaken met Varendonck College door deelname aan:
- Masterclasses  nieuw: ook op locatie Someren.
- Experience Day  voorheen minilessen  nieuw: ook voor groep 7.
De belangrijke data voor leerlingen uit groep 7 en 8 wordt aan de basisscholen in de regio Asten /
Someren en omliggende dorpen gecommuniceerd.
Momenteel wordt met een werkgroep gewerkt aan een nieuwe campagne voor het aantrekken van
leerlingen uit groep 7 en 8  uitingen die naar Varendonck College verwijzen komen meerdere
keren per jaar terug. Ouders zijn gevraagd naar redenen waarom zij voor onze school kiezen en
medewerkers naar waarom voor onze school gekozen moet worden.
2.
Verslag vergadering MR 29 mei 2018
N.a.v. het verslag: Maatwerk les  leerling mag niet naar huis. Een deel van de uren mag gebruikt
worden voor huiswerk. Plan maatwerk wordt woensdag gepresenteerd aan teams in Someren. MR
vraagt om deze presentatie ter info.
Bring Your Own Device (BYOD) rector geeft aan dat zij de ouder die een brief had gestuurd naar de
MR met betrekking tot invoering laptops te woord heeft gestaan en dat het gesprek naar
tevredenheid verlopen is.
Er wordt afgesproken dat mail gericht aan de MR in de MR-vergadering gedeeld wordt met elkaar.
Het verslag wordt na aanpassing van punt 6 goedgekeurd.
3.
Overgangsnormen
Overgangsnormen zijn opgenomen in de schoolgids.
4.
Plan ondersteuning en begeleiding
Het plan is opgesteld door de directeur, zorgteam, afdelingsleiders en Intern begeleiders. De kern
van het stuk is onderwijs  verplicht vanuit Inspectie. Wat aan zorg te halen valt binnen onze school
moet nog verder gecommuniceerd worden. Ouder gaat naar mentor  mentor naar intern
begeleider  intern begeleider naar team begeleiding en ondersteuning team begeleiding en
ondersteuning is expert in deze.

5.
Lessentabel
De lessentabel m.b.t. vernieuwd VMBO is vorig jaar in de MR goedgekeurd voor leerjaar 1 en 3. Tabel
is vanuit vorige vernieuwing tot stand gekomen en ontstaan in fase van verandering. Cyclus
vernieuwing is nu compleet. De lessentabel die er nu ligt is afgesproken en uitgevoerd. Tabel Kader
bovenbouw: lijkt anders  komt door Moderne Vreemde Talen (MVT)  is vooraf gecommuniceerd.
Opmerking: boekenlijst klopt niet met tabel.
Projectweken: hoe invullen?  weken zijn geschikt om langere blokken onderwijs op andere manier
te geven. School heeft vrijheid van invulling, maar lestijd voor vakken moet geborgd zijn.
Opmerking: wiskunde wordt meer uren aangeboden dan economie en biologie  vakken tellen
evenveel mee bij eindexamen. Idee: opnemen in onderwijsplan.
Opmerking: uren profielvakken omdraaien in periode 1 en 2 zodat uren te maken zijn: Gaat niet
zomaar; totaal aantal uren per periode komt dan te hoog uit en formatie moet kloppen.
Lessentabel VMBO is 2 jaar geleden gemaakt  gaat nu draaien  daarna analyseren en mogelijk
aanpassen. De tabel is dynamisch.
MR stemt in met de lessentabellen VMBO en VH.
Verzoek: lessentabel voor schooljaar 2019-2020 in mei op de agenda.
6.
Plan Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)
Verzoek: meer laten zien wat er gedaan wordt  geeft erkenning. Werkmiddag organiseren om
werkdruk/werkplezier te bespreken met elkaar. Naar aanleiding van werkmiddag volgt een plan.
7.
Pestprotocol
Geen opmerkingen.
8.
Ouderbijdragen
Opmerking vanuit MR: vermelden dat ouderbijdragen op Varendonck College in vergelijking tot
andere scholen laag zijn.
Kosten Technasium inclusief bedrijfsbezoeken is alleen voor leerlingen die Onderzoek & Ontwerpen
volgen.
MR stemt in na toevoeging bedragen aanschaf laptop via The Rent Company voor leerjaar 1 en 4 VH.
9.
Schoolgids
Lestijd Asten op dinsdag blijft 50 minuten. Lestijd Someren op dinsdag blijft 60 minuten.
Bevorderingsnormen zijn akkoord. Schoolgids akkoord.
10. Lid RvA
MR stemt in met toetreding van mevrouw Feijen tot de Raad van Advies.
11. Beleidsagenda
Geen opmerkingen. Beleidsagenda 2018-2019 volgt.
12. Rondvraag
Data MR schooljaar 2018-2019  Liesette geeft deze door aan leden MR.
Slagingspercentages? – VWO 79% en basis geen 100%  zorgelijk. Rector en afdelingsleider VWO
voeren gesprekken met alle docenten van de examenklassen VWO  hieruit komen acties voort. Er
zijn gemiddeld veel leerlingen op het VWO gezakt op gemiddelde CE. Opmerking vanuit MR: ook
kijken naar aantal doubleurs in lagere jaren.
Vragen Bring Your Own Device  doorsturen naar afdelingsleiders
Zitting in Ondersteuningsplanraad: Judith Sonnemans en Vincent Spoorenberg
Verkiezingen MR  werving leerlingen: Carla  is uitgezet. Werving ouders: Vincent  nog
uitzetten.
Verzoek Antoine: nogmaals afspraak maken over Moderne Vreemde Talen.
Maaike is geslaagd en neemt afscheid. Ze ontvangt woord van dank voor al haar inzet.
13. Sluiting
Sluiting om 22.20 uur.
Liesette van Hoek

