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JAARVERSLAG 2015
MR-VERGADERING 1
maandag 12 januari 2015
Plaats en tijd: vergaderruimte 23, Grotiuscollege, 19:00
Aanwezig:
Afwezig:

Mw.:
Dhr.:
Dhr.:
Mw.:

M.Aalders, E.Verbraak, J.Wolters
S.v.d.Brand, J.Essers, R.Tummers (voorzitter), G.Kramer (secretaris)
R.Bloemen, J.Janssen, P.Vroomen
M.v.d.Broek, K.Verbraak

Verkiezingen PMR
De kiescommissie, bestaande uit de J.Essers en G.Kramer, deelt bij monde van
laatstgenoemde mee dat de vier reglementair aftredende MR-leden – OOP: Jan Janssen en
Patrick Vroomen; OP: Ruud Tummers en Jeanne Wolters - allen zijn herkozen; er hebben
zich geen tegenkandidaten gemeld. Vervolgens wordt Ruud Tummers bij acclamatie
opnieuw tot voorzitter gekozen.
à Meerjarenraming 2015-2018: de MR wacht op concrete voorstellen om het
geconstateerde tekort weg te werken, en brengt nog geen advies uit. Het stuk wordt
aangehouden tot de extra vergadering op 23 maart 2015.
à Vakantieregeling 2015-2016: de MR adviseert unaniem positief.
MR-VERGADERING 2
maandag 23 februari 2015
Plaats en tijd: vergaderruimte 23, Grotiuscollege, 18:30
Aanwezig:

Mw.: M.Aalders, M.v.d.Broek, K.Verbraak, E.Verbraak, J.Wolters
Dhr.: S.v.d.Brand, R.Bloemen, J.Essers, J.Janssen, R.Tummers (voorzitter),
P.Vroomen, G.Kramer (secretaris)

De voorzitter, Ruud Tummers, opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom. Hij licht
toe waarom extra vergadertijd is ingepland, namelijk voor punt 3 van het 2e deel. De Centrale
Directie vraagt de MR advies over het aan de MR inmiddels meegedeelde voorgenomen
besluit de vacature die ontstaat door de pensionering van locatiedirecteur Loes Sieben per 1
augustus 2015 te vervullen vanuit de Centrale Directie, en wel in de persoon van Caspar van
Hilten, die ook lid van de Centrale Directie blijft. Om gefundeerd advies te kunnen geven
worden vanuit de MR enige vragen geformuleerd met de bedoeling die in de het 2e deel aan
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Caspar van Hilten voor te leggen. Zie voor de notulering van deze vragen het verslag van het
2e deel.
Verkiezingen PMR
Gerard Kramer deelt mee dat door het vertrek van Jan Janssen per 1 mei een vacature
ontstaat binnen het OOP-deel van de PMR. Er wordt ter voorbereiding van de bekendmaking
van de mogelijkheid tot kandidaatstelling en de organisatie van eventuele verkiezingen een
kiescommissie ingesteld, bestaande uit Patrick Vroomen en Gerard Kramer.
Opvolging Loes Sieben (adviesrecht MR)
Caspar van Hilten geeft een toelichting op het voorgenomen besluit van de Centrale Directie
de vacature die ontstaat door de pensionering van locatiedirecteur Loes Sieben per 1 augustus
2015 te vervullen vanuit de Centrale Directie, en wel in de persoon van hemzelf. Aan dit
voorstel hebben o.a. de volgende overwegingen ten grondslag gelegen:
- Grotius bevindt zich als school in een zware markt; continuïteit in het management is
daarom wenselijk;
- De Centrale Directie legt de prioriteit bij het onderwijs en het OOP;
- Door het Grotius te plaatsen onder de leiding van een lid van de Centrale Directie
wordt geld vrijgemaakt dat aan het onderwijs ten goede komt. Dit is wenselijk,
aangezien Grotius een tekort heeft;
- De Centrale Directie streeft naar een verschuiving van taken: minder CD- en meer
schooltaken. Caspar van Hilten zal daarom het grootste deel van zijn tijd op Grotius
doorbrengen en weinig tijd op het LVO-kantoor in Brunssum. Dit is mogelijk omdat
daar inmiddels een goede staf is opgebouwd. Bovendien wil hij zijn taak op Grotius
graag vervullen door daar fysiek aanwezig te zijn en actief contacten te onderhouden.
N.a.v. voorstel opvolging Loes Sieben
Vanuit de MR worden aan Caspar van Hilten de volgende vragen gesteld:
à 1) Hoe groot is de te vervullen vacature?
Antwoord: 1 fte, minus een halve dag Bapo.
à 2) Is er geen risico van belangenverstrengeling als de nieuwe locatiedirecteur tevens lid
CD is?
Antwoord: Dit is een terechte vraag. Dit risico zou er zijn als het Cluster Parkstad een cluster
was met een verborgen agenda. Dat is echter niet zo: er vindt veel systeemplanning plaats,
zoals bijv. zichtbaar wordt bij het maken van het formatieplan. De scholen van het cluster
gunnen elkaar gelukkig iets, al is het inderdaad zaak wat dit punt betreft alert te blijven.
à 3) Hoe lang gaat deze nieuwe situatie duren?
Antwoord: een aantal jaren. Dat is nodig om de continuïteit te waarborgen.
à 4) Levert deze constructie een bezuiniging op?
Antwoord: jazeker! Hier is sprake van een structurele bezuiniging, aangezien de nieuwe
locatiedirecteur niet op de begroting van Grotius drukt.
à 5) Blijft het zo dat de kosten van de Centrale Directie versleuteld worden over de scholen
van Cluster Parkstad?
Antwoord: ja.
à 6) Zal er een herschikking komen van taken tussen de sectordirecteur, Karel Möllenbeck,
en de toekomstige locatiedirecteur?
Antwoord: dat is nog niet de bedoeling. Het ideaal blijft dienend leiderschap in een platte
organisatie, waarbij veel uit de teams komt.
à 7) Waarom is gekozen voor een zo snelle procedure?
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Antwoord: om onrust en speculatie te voorkomen. Er moet bovendien snel worden begonnen
met een aantal grote aandachtspunten, zoals
- de begroting en het transitieplan;
- het in de markt plaatsen en houden van Grotius;
- continuïteit, ook als het gaat om het overdragen van taken in Brunssum;
- de formatie.
Tenslotte merkt Caspar van Hilten nog op dat hij zichzelf ziet als een bruggenbouwer, een
boegbeeld en een vredestichter.
Raymond Bloemen vraagt wat er gebeurt als de MR nee zegt.
Directie: de MR heeft in dezen adviesrecht. Dat gaat minder ver dan instemmingsrecht.
De MR besluit unaniem
à in te stemmen met het stuk ‘Voorstel stroomlijning toetsweken, drie perioden’, en heeft
daarbij het volgende met de directie afgesproken:
- er zit WEL een weekend in de toetsweken;
- desondanks is er ook steeds een blauwe zone in de week voorafgaand aan de
toetsweek;
- de voor deze toetsweken bedoelde 5 correctiedagen gaan pas NA de toetsweek in;
à positief te adviseren t.a.v. het stuk ‘(Toelichting op) voostel lessentabel onderbouw
schooljaar 2015-2016’, met dien verstande dat met de directie afgesproken is dat de laatste
vier regels van het 1e blad (‘Voor schooljaar 2016-2017’ t/m ‘klaar zal zijn’) komen te
vervallen.
à positief te adviseren t..a.v het voornemen van de Centrale Directie de vacature die ontstaat
bij de pensionering van Loes Sieben per 1 augustus 2015 te laten vervullen door Caspar van
Hilten.
MR-VERGADERING 3
maandag 23 maart 2015
Plaats en tijd: vergaderruimte 23, Grotiuscollege, 19:00
Aanwezig:
Afwezig:

Mw.: M.Aalders, M.v.d.Broek, K.Verbraak, E.Verbraak, J.Wolters
Dhr.: S.v.d.Brand, R.Bloemen, J.Essers, R.Tummers (voorzitter), P.Vroomen,
G.Kramer (secretaris)
Dhr.: J.Janssen

Verkiezingen PMR: stand van zaken
Gerard Kramer deelt mede namens Patrick Vroomen mee dat zich inmiddels 3 personen
van het OOP kandidaat hebben gesteld voor de vacature van hun geleding in de PMR. De
verkiezingen zullen binnenkort schriftelijk plaatsvinden.
Deelraad MR Vrije School (toelichting: hr. Richard Besemer)
De heer Richard Besemer licht een door hem gedistribueerd stuk toe over artikel 20 lid 1a
van de Wet Medezeggenschap Scholen. Dit artikel biedt de mogelijkheid tot het instellen van
een deelraad, verbonden aan een deel van een school – in ons geval dus aan de Vrije School.
Deze deelraad zou dan in de bevoegdheden treden van de MR (instemmings- en adviesrecht)
voor zover het de aangelegenheden van de Vrije School Parkstad betreft. Een voordeel is
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tevens dat de voor de Vrije School benodigde expertise dan ook in deze deelraad aanwezig is,
en dat leerlingen, ouders en docenten van de Vrije School zich in deze deelraad
vertegenwoordigd voelen. Het bevoegd gezag en de MR van Grotius kunnen samen besluiten
over te gaan tot het instellen van een deelraad MR, waarbij ten minste 2/3 van de leden van de
MR hiermee dienen in te stemmen. Toestemming van de GMR is niet vereist.
à De MR stemt unaniem in met het voorstel tot continuering van de leerarrangementen, en
wel voor 1 jaar, en met het verzoek bij een volgend voorstel tot continuering een meer
gedetailleerde onderbouwing te geven.
à De MR adviseert positief (1 tegenstem) t.a.v. de Bezuinigingsvoorstellen; de PMR stemt in
(1 tegenstem), en herinnert aan de afspraak dat de functieomschrijving voor Hoofd Civiele
Dienst wordt aangepast.
à De MR stemt nog niet in met de instelling van een Deelraad MR Vrije School en wil dat
eerst de formele indiening van het verzoek volgt. Er is iets meer tijd nodig om dit punt goed te
doordenken.
MR-VERGADERING 4
maandag 1 juni 2015
Plaats en tijd: vergaderruimte 23, Grotiuscollege, 19:00
Aanwezig:

Mw.: M.Aalders, M.v.d.Broek, K.Verbraak, E.Verbraak, J.Wolters
Dhr.: S.v.d.Brand, R.Bloemen, J.Essers, L.Kruijntjens, R.Tummers
(voorzitter),
P.Vroomen, G.Kramer (secretaris)

Verkiezingen PMR: stand van zaken
De verkiezingscommissie, bestaande uit Patrick Vroomen en Gerard Kramer, maakt
formeel bekend dat de vacature in het OOP-deel van de PMR, ontstaan door het tussentijds
vertrek van Jan Janssen, wordt vervuld door Leo Kruijntjens, die de verkiezingen gewonnen
heeft.
Evaluatie van ons werk als MR: terugblik + vooruitblik
Ruud Tummers legt uit wat de taak van de MR is: het controleren van de directie.
Beleidsvoornemens moeten immers ter advisering of instemming aan de MR worden
voorgelegd. De MR is geen bestuursorgaan, en evenmin een vakbond. Het gaat ons als MR
om het belang van de school als geheel, het onderwijs, het personeel en de leerlingen.
Vervolgens vraagt de voorzitter de ouder- en de leerlinggeleding hoe zij het werk van de MR
ervaren.
Stefan v.d.Brand is opgevallen dat de MR zich zowel constructief als kritisch opstelt. Wel
vraagt hij zich af of de MR wel altijd over alle noodzakelijke informatie beschikt.
Manon Aalders zegt dat zij even heeft moeten wennen aan de strikte werkwijze en de
‘tijdbewaking’ daarbij, maar vindt dat dit anderzijds wel duidelijkheid schept.
Raymond Bloemen is van mening dat de MR weinig invloed heeft. Veel is procedureel
dichtgetimmerd. Hem / de oudergeleding bereiken vaker informele verzoeken. Dat vindt hij
prettiger, en daarop wordt door MR en directie goed gereageerd. Hij wil Caspar van Hilten
vragen een korte gespreksronde met de oudergeleding te houden, zoals die ook met de
docenten plaatsvindt. De leerlinggeleding sluit zich daarbij aan.
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Marieke van den Broek vindt dat de leerlingen in de MR eerlijk kunnen zijn, en dat hun
mening serieus wordt genomen. Eylish Verbraak en Kyra Verbraak beamen dit.
Patrick Vroomen heeft behoefte aan een MR-cursus, speciaal gericht op het OOP-deel van
de PMR.
Leo Kruijntjens ondersteunt deze beide uitspraken. Lang geleden heeft hij van een MR deel
uitgemaakt. Hij zou nu graag de MR-basiscursus willen volgen.
Jan Essers heeft door zijn werk in de GMR veel contact met mensen van andere LVOscholen. Zijn conclusie is dat de zaken, vergeleken met veel van deze scholen, op Grotius
goed geregeld zijn.
à Er hebben geen stemmingen plaatsgevonden.
MR-VERGADERING 5
maandag 6 juli 2015
Plaats en tijd: vergaderruimte 23, Grotiuscollege, 19:00
Aanwezig:
Afwezig:

Mw.: M.Aalders, M.v.d.Broek, E.Verbraak, J.Wolters
Dhr.: R.Bloemen, J.Essers, L.Kruijntjens, R.Tummers (voorzitter),
P.Vroomen, G.Kramer (secretaris)
Dhr.: S.v.d.Brand
Mw.: K.Verbraak

MR-vergaderdata voor het cursusjaar 2015-2016:
28 september 2015
23 november 2015
11 januari 2016
29 februari 2016
11 april 2016
6 juni 2016
11 juli 2016
Steeds maandagavond 19:00, in vergaderruimte 23.
Vergaderdata voor PMR-directieoverleg voor het cursusjaar 2015-2016:
22 september 2015
17 november 2015
5 januari 2016 (onder voorbehoud)
23 februari 2016
5 april 2016
31 mei 2016
5 juli 2016
Steeds dinsdagmiddag 15:00 in vergaderruimte 23 (van 14:30-15:00 PMR zonder directie).
à De OMR stemt in met de regeling ouderbijdrage 2015-2016, aangezien is toegezegd dat
deze met ingang van het schooljaar 2016-2017 wordt aangepast.
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MR-VERGADERING 6
maandag 28 september 2015
Plaats en tijd: vergaderruimte 23, Grotiuscollege, 19:00
Aanwezig:
Afwezig:

Mw.: M.Aalders, M.v.d.Broek, E.Verbraak, J.Wolters
Dhr.: R.Bloemen, S.v.d.Brand, J.Essers, L.Kruijntjens, R.Tummers
(voorzitter), P.Vroomen, G.Kramer (secretaris)
Mw.: K.Verbraak

Schoolgids 2015-2016 (instemming ouder-leerlinggeleding)
Gerard Kramer heeft een stuk meegestuurd met voorstellen tot redactionele en inhoudelijke
wijzigingen. Op basis hiervan vindt een gedachtenwisseling plaats die in het 2e deel wordt
voortgezet. Deze gedachtenwisseling betreft ook de status van het Grotiaantje. Dit zou samen
met de Schoolgids ter instemming aan de MR moeten worden aangeboden..
à De OMR en de LMR stemmen in met het schoolspecifieke deel van de Schoolgids 20152016, aangezien is toegezegd
- dat deze conform bijgevoegde lijst zal worden aangepast;
- dat de schoolgids 2016-2017 een betere lay-out zal krijgen;
- dat de MR voortaan het Grotiaantje tegelijk met de Schoolgids ter instemming zal
worden aangeboden
MR-vergadering 7
maandag 23 november 2015
Plaats en tijd: vergaderruimte 23, Grotiuscollege, 19:00
Aanwezig:

Afwezig:

Mw.: M.Aalders, M.v.d.Broek, E.Verbraak, K.Verbraak, J.Wolters (viceVoorzitter)
Dhr.: R.Bloemen, S.v.d.Brand, J.Essers, L.Kruijntjens, R.Tummers
(voorzitter), P.Vroomen, G.Kramer (secretaris)
Dhr.: R.Tummers (met kennisgeving)

à De MR besluit op de volgende reguliere vergadering over de Meerjarenraming
(adviesrecht hele MR) en het Leerlingenstatuut (instemming LMR) te stemmen.
à De zittingstermijnen van Jan Essers en Gerard Kramer verlopen per 1 februari 2016.
Beiden stellen zich herkiesbaar. Een verkiezingscommissie wordt gevormd, bestaande uit
Jeanne Wolters en Patrick Vroomen.
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Extra MR-vergadering op verzoek van de directie
maandag 14 december 2015
Plaats en tijd: vergaderruimte 23, Grotiuscollege, 19:00
Aanwezig: Mw.: M.Aalders, , K.Verbraak, E.Verbraak, J.Wolters
Dhr.: S.v.d.Brand, , L.Kruijntjens, R.Tummers (voorzitter),
G.Kramer (secretaris)
Afwezig:
Mw. M.v.d.Broek
Dhr.: J.Essers, P.Vroomen, R.Bloemen
Deze extra MR-vergadering op verzoek van de directie heeft als enig agendapunt het
Ondernemerscollege, ‘dat start in de 3e klas voor alle economie-leerlingen. In de bovenbouw
kunnen leerlingen met affiniteit voor economie en M&O er voor kiezen om naast de reguliere
lessen deel te nemen aan het ondernemerscollege als verdieping van de vakken. Dit zou dan
kunnen in het vrije gedeelte van de invulling van het schoolprogramma (de 20% indien voor
een 20/80 traject wordt gekozen’ (citaat uit het ter vergadering door Caspar van Hilten
gedistribueerde stuk).
à De MR heeft unaniem besloten hebben met dit voorstel betreffende het
Ondernemerscollege in te stemmen - al spreekt de MR liever van de Ondernemersvariant:
De MR tekent hierbij aan
1) dat de MR tijdig en periodiek wil worden geïnformeerd over
- de gestelde doelen
- het tijdpad
- de realisatie van de gestelde doelen;
2) dat de MR daarnaast eveneens periodiek wil worden geïnformeerd over het functioneren
van de reeds bestaande andere ‘loten’ aan de ‘Grotius-stam’, te weten de
Begaafdheidsprofielschool, de Scienceschool en de Cultuurschool. Graag ontvangt de MR
ook hierover regelmatig een rapportage m.b.t.
- de gestelde doelen per ‘loot’
- het tijdpad
- de realisatie van de gestelde doelen.
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