
Concept notulen MR 24 maart 2022   
  
Aanwezig namens de leerlingen: Marit Rutjens, Jessie Maas, Fleur van Mierlo  
Aanwezig namen de ouders: Jorik Arts, Angela Leenders, Silvia Bouwmans  
Aanwezig namens docenten: Carla van Heugten, Antoine van Dinter, Antonie van Vugt, 
Judith van Beek  
Aanwezig namens directie: Robert Weijmans, Irma van Nieuwenhuijsen, Willy Willems  
   
24 maart 2022  

1. Opening en mededelingen  

- De opening van het nieuwe gebouw in Asten vindt plaats op 21 april. v.a. 15u is er een 
inloop. Genodigden hebben hierover bericht ontvangen 
- 10 juni; Open Huis voor de omwonenden van locatie Asten 
- (vluchtelingen) opvang zal gaan via de Internationale schakelklassen, we zijn in 
afwachting of er een beroep op het Varendonck wordt gedaan 
- De aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar zijn binnen. Ongeveer 16 leerlingen 
minder dan verwacht. 6 leerlingen hebben zich aangemeld voor Nederlandstalig 
Gymnasium  
- De subsidieaanvragen die mogelijk zijn worden afgewogen op kosten/baten. 
  

2.   Notulen zijn vastgesteld 
- De CO2 meters; er zijn er 2 op proef in locatie Asten. De luchtverversing moet optimaal 
zijn door het systeem. De extra, verplaatsbare, meters dienen de lessen niet te verstoren 
(piep/signaalgeluiden bij piekbelasting)  

3.     Management Rapportage (MaRap). Manager bedrijfsvoering Willy Willems licht deze 
toe. De stukken worden nog toegevoegd  
  

4.     Aanpassing lessentabel → MR stemt in 
Vragen mbt de EIO: het wordt nu verweven in bestaande lessen, dit stond voorheen als 
een losstaande uren op het rooster dit kwam de kwaliteit van de lessen niet ten goede. 
De MR geeft aan het belangrijk te vinden om te evalueren. Het voorstel komt uit het 
vorige beleidsplan TTO. EIO is verplicht maar hoeft niet te worden opgenomen in de 
lessentabel. 
KWT, deze uren worden minder op de lessentabel (financiële bezuiniging). Er dient een 
herijking plaats te vinden op de visie van KWT en hoe deze uren ingezet kunnen 
worden. Deze worden nu gekoppeld aan een vak/contactuur maar dit hoeft niet het 
geval te zijn.  
De havo-kansklas krijgt meer uren, 30 lesuren is de ondergrens, we blijven hieraan 
voldoen.  
De lessentabel wordt volgend jaar nogmaals goed bekeken zodat er uniformiteit komt 
in bijv havo/vwo en uitwisseling plaats kan gaan vinden.  
 
 



  

5.     Jaarverslag ARBO 
opvallendheden: 51% mentaal arbeidsgebonden verzuim. Eindconclusies zijn lastig te 
trekken in de manier van presenteren van de onderzoeksgegevens. MR gaat in gesprek 
met de arbo-arts.  
Vanuit OMO wordt AFAS in de toekomst gebruikt zodat er ook een benchmark is. 
Tevens zijn er trainingen voor leidinggevenden gericht op het voeren van gesprekken. 
 
  

6.     Doorstroom vwo4 naar havo 5 -> MR stemt in 
De procedure is duidelijk. Per individuele leerling dient er overleg te zijn met de 
examencommissie en een persoonlijk PTA opgesteld te worden. Dit dient aan de MR ter 
instemming te worden voorgelegd. De MR besluit over te gaan om middels dit schrijven 
de examencommissie mandaat te geven voor dit proces.  
 

7.     De beleidsagenda wordt aangepast  
  

8.     Rondvraag: 
Vanuit de PGMR wordt aangegeven dat de MR instemming dient te verlenen aan 'Het 
goede gesprek' dat (gedeeltelijk) komt in plaats van de bestaande gesprekkencyclus. De 
rol van formele en informele gesprekken en het vastleggen van afspraken wordt hierin 
beschreven. Zowel de procedure die de GMR heeft ontvangen als hetgeen de directie 
heeft komt terug op de beleidsagenda 
Rol Raad van Advies: In deze Raad zitten 6 verschillende personen, zoveel mogelijk een 
weerspiegeling van de maatschappij/cultuur en plaats waarin de school gelegen is. De 
rector heeft hier geregeld overleg mee waarbij Raad als klankbord (helicopterview) 
fungeert.  
Graag willen we dat de inzet van de NPO gelden/middelen/acties geëvalueerd gaan 
worden. Dit gaat in het nieuwe schooljaar (2de vergadering) plaatsvinden  
 

  
 

  
 

  

 
 


