J A A R V E R S L A G MR 2016
MR-VERGADERING
maandag 11 januari 2016
Plaats en tijd: vergaderruimte 23, Grotiuscollege, 19:00
Aanwezig: Mw.: M.Aalders, M.v.d.Broek, E.Verbraak, K.Verbraak , J.Wolters (vicevoorzitter);
Dhr.: S.v.d.Brand, J.Essers, L.Kruijntjens, R.Tummers (voorzitter), G.Kramer
(secretaris)
Afwezig: Dhr. R.Bloemen, P.Vroomen.
De MR adviseert positief t.a.v.
- de Meerjarenraming
- de vakantieregeling 2016-2017
en stemt in met
- de stroomlijning van de vakkenpakketten
- het principebesluit voor het in gebruik nemen van tablets in de brugklassen in het schooljaar 20162017, dus uitdrukkelijk alleen voor het 1e leerjaar in de komende cursus.
Dit laatste besluit is echter niet unaniem, maar met een stemverhouding 7 voor en 3 tegen genomen.
De MR verwachte, conform de met de directie gemaakte afspraak,
- dat aan het eind van het komend schooljaar de ervaringen met dit tablet-project met ons als MR
zullen worden geëvalueerd;
- dat eventuele volgende fasen van dit tablet-project ons als MR telkenmale van tevoren ter
instemming zullen worden voorgelegd;
- dat, conform de door de directie gegeven garantie, er voldoende scholingsaanbod en ondersteuning
komt, en dat aan het begin van het nieuwe schooljaar voor ieder deelnemend vak, dus ook voor iedere
deelnemende docent, software aanwezig is, waardoor de tablets vanaf de eerste dag functioneel in de
les gebruikt kunnen worden.
Dit alles zal in een door voorzitter en secretaris op te stellen brief aan de Centrale Directie worden
opgenomen.

MR-VERGADERING

maandag 29 februari 2016
Plaats en tijd: vergaderruimte 23, Grotiuscollege, 19:00
Aanwezig: Mw.: M.Aalders, M.v.d.Broek, E.Verbraak, K.Verbraak
Dhr.: R.Bloemen, J.Essers, L.Kruijntjens, R.Tummers (voorzitter), G.Kramer
(secretaris)
Afwezig: Dhr. S.v.d.Brand, P.Vroomen.
Mw.: J.Wolters (vice-voorzitter)
Uitslag verkiezingen PMR
Ruud Tummers deelt de uitslag van de PMR-verkiezingen mee.
Het personeel kon max. 2 van de 3 kandidaten aankruisen. Er zijn 63 geldige stembiljetten
ingeleverd. De stemverdeling is als volgt:
Jan Essers 53 stemmen;
Ralph Keulders 14 stemmen
Gerard Kramer 51 stemmen.
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Dat betekent dat Jan Essers en Gerard Kramer als PMR-leden voor 3 jaar zijn herkozen.
Ter vergadering worden zij bij acclamatie in hun functies herkozen. Dat betekent dat Jan
Essers afgevaardigde GMR blijft en Gerard Kramer secretaris.
Evaluatie ouderavonden in de aula
De motieven om de ouderavonden niet meer in de lokalen te laten plaatsvinden, waren o.a.:
- collega’s wilden niet met ouders ver weg in het gebouw zitten (veiligheid);
- voor ouders is het praktisch als de docenten bij elkaar zitten.
De meningen tijdens de MR-vergadering waren als volgt:
- ouders vonden het deze opzet ontspannen;
- veel minder kans op uitloop;
- van de mogelijkheid toch apart in een lokaal te gaan zitten, bijv. om redenen van
privacy of geluidsoverlast, is eveneens gebruik gemaakt;
- het verkeerd plaatsen van ouders blijkt het gevolg van een computerstoring te zijn
geweest.
Procedure tijdsverlenging (instemming)
De procedure tijdsverlenging is aangepast aan de wensen van de MR, en is wat de MR betreft
nu OK. Er wordt ter vergadering mee ingestemd.
Rol MR bij benoeming lid CD
Het betreft hier concreet de rol van de MR bij de vervulling van de vacature lid CD-Parkstad.
De PGMR wil graag een rol voor de Parkstad MR-en. Besloten is dat voor ons cluster een
ouder of een personeelslid in de BAC zitting hebben. Wij gaan akkoord met een ouder van St
Jan, en anders vaardigen wij Raymond Bloemen af.
 Evaluatie ouderavonden in de aula: de nieuwe vorm van de ouderavonden is ook de
directie goed bevallen.
 Procedure tijdsverlenging: de directie wordt meegedeeld dat de MR hiermee heeft
ingestemd.
 N.a.v. 1e deel punt 8 Lenteschool: de directie zegt een formeel verzoek tot instemming +
een stuk toe voor de MR-vergadering van 11 april 2016. Op 8 april beslist het ministerie. De
Lenteschool zal in de meivakantie plaatsvinden, en is bedoeld om het zittenblijven tegen te
gaan.
 N.a.v. 1e deel punt 10 Incidentenregistratie (ter info): op de constatering van
Raymond Bloemen dat het aantal incidenten (6) onwaarschijnlijk laag is, erkent de directie
dat de lijst inderdaad onvolledig is. Dit moet voortaan anders; het zal in het MT worden
besproken.
Ruud Tummers vraagt of een interne maatregel ook kan zijn dat een plicht tot
schadevergoeding wordt opgelegd. De directie beaamt dit, maar wijst erop dat het innen
daarvan vaak problematisch is.
Eylish Verbraak vraagt naar het erin genoemde Talentcentrum. Volgens Caspar van
Hilten is dit nog toekomstig. Er wordt in het gebouw naar de mogelijkheden voor een
dergelijk Open Leercentrum gekeken. Een MR/LMR-lid is daarbij welkom!
 Deelraad MR Vrije School: de MR vraagt waarom de directie hier niet meer op is
teruggekomen. Frank Schings antwoordt dat dit is gedaan in afwachting van een eventuele,
door het CvB wenselijk geachte, toekomstige wijziging in de medezeggenschapsstructuur,
die samenhangt met de MR-LVO bijeenkomst op 23 maart in Roermond.
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Stemming(en)
Het Schoolveiligheidsplan wordt unaniem goedgekeurd.
MR-VERGADERING
vmaandag 11 april 2016
Plaats en tijd: vergaderruimte 23, Grotiuscollege, 19:00
Aanwezig: Mw.: M.v.d.Broek, K.Verbraak, J.Wolters (vice-voorzitter)
Dhr.: R.Bloemen, J.Essers, L.Kruijntjens, R.Tummers (voorzitter), G.Kramer
(secretaris)
Afwezig: Dhr. S.v.d.Brand
Mw.: M.Aalders, E.Verbraak

Aanpassing status KCV (instemming)
Gerard Kramer licht dit punt toe: Tot nu toe telde het vak KCV bij het eindexamen mee als
onderdeel van het combinatiecijfer. Met ingang van volgend schooljaar (2016-2017) mag
KCV volgens de wet niet meer meetellen als apart SE-vak, maar maakt het deel uit van de
vakken Latijn en Grieks. Wel is het toegestaan het vak KCV modulair aan te bieden, oftewel
apart te blijven geven. KCV telt dan mee als SE-onderdeel van de vakken Latijn en Grieks en
is dus niet meer als apart vak zichtbaar op de uiteindelijke cijferlijst. Teneinde de
examenregelingen en overgangsregelingen zo veel mogelijk te harmoniseren, zal het vak
KCV daarom vanaf volgend schooljaar niet meer als apart zichtbaar overgangsvak meetellen.
Het cijfer voor KCV wordt dan verwerkt bij de vakken Latijn en Grieks. Het eindcijfer KCV
wordt vervolgens als SE-onderdeel weggezet bij de vakken Latijn en Grieks. Het PTA zal op
deze wijze aangepast worden.
 De MR stemt met dit voorstel in.
Leerlingenstatuut (instemming LMR)
De leerlinggeleding heeft in de door het personeel aangedragen suggesties geen aanleiding
gevonden wijzigingen in het leerlingenstatuut aan te brengen.
 De LMR stemt in met het leerlingenstatuut, versie 03-02-2016. Daarmee staat het vast
voor de komende twee schooljaren, 2016-2017 en 2017-2018.
Lenteschool (instemming)
 De MR stemt in met de Lenteschool.
Symposium Medezeggenschap 23 maart 2016
Op 23 maart 2016 heeft in Roermond een symposium plaatsgevonden, georganiseerd door
het CvB. Het CvB wil tussen de GMR en de MR-en een aantal ClusterMR-en als tussenlaag
instellen, waaraan de GMR formeel bevoegdheden delegeert. Van onze MR waren Jan
Essers, Ruud Tummers en Gerard Kramer aanwezig. In de door hen bijgewoonde
discussiegroepen was men negatief over dit voorstel. Het CvB zal op basis van de opgestelde
rapportages van deze avond met een voorstel naar de GMR komen.
MR-Centraal
Jan Essers licht toe wat MR-Centraal inhoudt: dit is een grote databank voor alle stukken
van de MR-en en de GMR. Besloten wordt dat onze MR ook meedoet.
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Rookbeleid leerlingen
Caspar van Hilten is het een doorn in het oog dat de bovenbouwleerlingen in de pauzes vóór
de school staan te roken. Ook is het voor de surveillanten geen prettige klus het bushokje
leerling- en rookvrij te moeten houden. Het idee is om op het schoolplein een apart segment,
dat niet zichtbaar is vanaf de openbare weg, te markeren, waar door bovenbouwleerlingen
gerookt mag worden. Bekeken wordt waar dit precies zijn beslag gaat krijgen. Ook de leeftijd
zal moeten worden gecontroleerd. Als dit gerealiseerd wordt, zal vóór de school niet meer
gerookt mogen worden.
Deelraad MR Vrije School Parkstad: op een vraag naar de status van het stuk wijst Frank
Schings op het slot van het stuk. Onze MR wordt verzocht akkoord te gaan met het instellen
van een deelraad MR, en om vervolgens het bevoegd gezag te verzoeken de instelling
daarvan te realiseren.
Besloten wordt dat wij op enig moment met de Vrije School contact opnemen en eventueel
een speciale vergadering beleggen.
Lenteschool: De directie deelt mee dat de bekostiging van de Lenteschool volgend jaar zal
zijn opgenomen in de Lumpsum.

MR-VERGADERING
van maandag 6 juni 2016
Plaats en tijd: vergaderruimte 23, Grotiuscollege, 19:00
Aanwezig: Mw.: M.Aalders, M.v.d.Broek, E.Verbraak, K.Verbraak, J.Wolters (vicevoorzitter)
Dhr.: R.Bloemen, S.v.d.Brand, J.Essers, M.v.Gilse, L.Kruijntjens, R.Tummers
(voorzitter), G.Kramer (secretaris)
Michel van Gilse heeft zich bereid verklaard heeft namens het OP in de MR plaats te nemen.
De MR is hiermee weer op sterkte.
Stemming(en)
 De MR stemt unaniem in met het Schoolplan 2016-2020.
 De MR stemt met 2 stemmen tegen en 10 voor in met de Nota Anders plannen: rust door
structuur.
 De MR adviseert positief t.a.v. de verlenging van de pilot Leerlingenarrangementen
 De OMR houdt instemming met de Ouderbijdrage aan (opm. secretaris: de OMR heeft
inmiddels unaniem ingestemd)

MR-VERGADERING
van maandag 11 juli 2016
Plaats en tijd: vergaderruimte 23, Grotiuscollege, 19:00
Aanwezig: Mw.: M.Aalders, M.v.d.Broek, E.Verbraak, K.Verbraak, J.Wolters (vicevoorzitter)
Dhr.: R.Bloemen, J.Essers, M.v.Gilse, L.Kruijntjens, R.Tummers
(voorzitter), G.Kramer (secretaris)
Afwezig: Dhr.: S.v.d.Brand
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Afvaardiging GMR
De termijn van Eylish Verbraak in de GMR loopt af. Er mag nu een ouder namens Grotius
plaatsnemen. Manon Aalders is bereid in de GMR zitting te nemen.
Voorzitterschap MR per 1 september 2016
Met ingang van het nieuwe cursusjaar zal de voorzitter van de MR, Ruud Tummers, met
pensioen gaan.
In een recent PMR-overleg is voorgesteld dat Jan Essers het voorzitterschap overneemt. De
hele MR schaart zich achter dit voorstel. Dat betekent dat Jan Essers bij acclamatie gekozen
is tot voorzitter van de MR per 1 augustus 2016.
Voor de vacature die door het vertrek van Ruud Tummers in de (P)MR ontstaat, komt
reglementair Ralf Keulders in aanmerking. Hij was de kandidaat die bij de laatste PMRverkiezingen de eerstvolgende was qua aantal uitgebrachte stemmen. De secretaris zal hem
benaderen. (Opmerking secretaris: Ralf Keulders heeft zich op donderdag 14 juli 2016 bereid
verklaard per 1 augustus 2016 tot de (P)MR toe te treden).
Huishoudelijk Reglement (opnieuw vaststellen)
Het Huishoudelijk Reglement moet tweejaarlijks worden vastgesteld. Besloten wordt daarin
geen wijzigingen aan te brengen. Daarmee is het vastgesteld tot juli 2018.
Vaststellen vergaderdata MR en PMR schooljaar 2016-2017
De volgende vergaderdata worden vastgelegd:
Hele MR + directie: maandagavonden, steeds 19:00
10/10, 14/11, 16/1, 13/2, 10/4, 29/5, 26/6
PMR + directie:
dinsdagmiddagen, steeds 15:00
27/9, 8/11, 10/1, 7/2, 4/4, 23/5, 20/6.
Mededelingen directie
Frank Schings meldt dat de Centrale Directie Parkstad weer op sterkte is. Hij
complimenteert speciaal MR-lid Raymond Bloemen voor zijn deskundige inbreng in de
benoemingsadviescommissie.
Stemming(en)
 De PMR stemt unaniem in met het formatieplan (deze stemming was uitgesteld)
 De MR stemt unaniem in met:
- de jaarplanning (mits de gesignaleerde knelpunten worden weggenomen);
- de taakomschrijving van de coaches;
- de geplande opzet startgesprekken met de leerlingen door de coaches;
- lessentabel en opzet MAVO;
- lessentabel HAVO onder- en bovenbouw;
- lessentabel VWO onder- en bovenbouw
- overgangsnormen;
- voorstel toelatingseisen profielen (incl. amendement MAVO, en incl. de daarin
afgesproken wijziging 5 te lezen als 5.0, dus niet afgerond);
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 De MR stemt in met de Herkansingsregeling, maar niet unaniem:
5 voor
2 onthoudingen
4 tegen.
MR-VERGADERING
van maandag 10 oktober 2016
Plaats en tijd: vergaderruimte 23, Grotiuscollege, 19:00
Aanwezig: Mw.: M.Aalders, M.v.d.Broek, E.Verbraak, K.Verbraak, J.Wolters (vicevoorzitter)
Dhr.: R.Bloemen, S.v.d.Brand, J.Essers (voorzitter), M.v.Gilse, R.Keulders,
L.Kruijntjens, G.Kramer (secretaris)

Jan Essers deelt zijn voornemen mee dat hij als nieuwe voorzitter de volgende wijzigingen
in de MR-vergadering aanbrengt:
- De bespreking van de notulen zal voortaan in twee delen: in het 1 e deel van de
vergadering komen de delen 1 en 3 van de notulen aan de orde, oftewel de delen
zonder de directie, en in het 2e deel van de vergadering alleen deel 2, oftewel het deel
dat door de directie is bijgewoond.
- De agendapunten ‘Mededelingen PMR’, ‘Mededelingen OMR’ en ‘Mededelingen
LMR’ worden voortaan in het 1e deel van de vergadering geplaatst.
Vacature OMR – stand van zaken
Er heeft zich geen tegenkandidaat gemeld voor de vacature die ontstaan was door het aflopen
van de zittingstermijn van Raymond Bloemen. Dat betekent dat hij weer voor drie jaar
zitting heeft in de MR.

Mededelingen GMR
Jan Essers deelt mee dat Manon Aalders op 3 oktober 2016 voor het eerst de GMR heeft
bezocht. Er is o.a. gesproken over:
- De wet versterking bestuurskracht, die per 1 januari 2017 ingaat en de positie van de
(G)MR versterkt. Opm. secretaris: zie http://www.infowms.nl/wet-medezeggenschapop-scholen/wijzigingen-op-komst/wet-versterking-bestuurskrachtonderwijsinstellingen/)
- De toekomst van de medezeggenschappsstructuur: een cluster-MR naast de MR en
de GMR?
Stemming(en)
De MR stemt unaniem in met de Schoolgids Grotius 2016-2017 en met de Schoolgids
Vrijeschool Parkstad 2016-2017, waarbij de MR ervan uitgaat dat, conform de toezegging
van de directie, de aangedragen punten worden overgenomen.
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MR-VERGADERING
van maandag 14 november 2016
Plaats en tijd: vergaderruimte 23, Grotiuscollege, 19:00
Aanwezig: Mw.: M.Aalders, K.Verbraak, J.Wolters (vice-voorzitter)
Dhr.: S.v.d.Brand, J.Essers (voorzitter), M.v.Gilse, R.Keulders,
L.Kruijntjens, G.Kramer (secretaris)
Afwezig: Dhr.: R.Bloemen (met kennisgeving)
Mw.: E.Verbraak, M. v.d. Broek (beiden met kennisgeving)
Stemming(en)
T.a.v. de Meerjarenraming 2017-2020 stemt de MR over de situatie op 14-11-2016 en de
ambitie per kalenderjaar 2018 groene cijfers te schrijven. De secretaris wordt verzocht, samen
met de voorzitter, dit duidelijk aan de directie te schrijven. Slechts omdat dit aldus is
afgesproken, besluit de MR in te stemmen met genoemd document, met 8 voor en 1 tegen

7

