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Notulen 
 
 
 
 

 
 

Voor:  Leden van de MR en de bestuurder 

Overleg: Overleg MR en bestuurder d.d. 20 november 2017 

Notulist: Tonny Huijben 

 
 
Aanwezig: 
- Oudergeleding: Inge van den Ende en Hilde van Heuckelum 
- Leerlinggeleding: Gitte de Beijer, Anne-Guus Koekkoek en Carlie Wijnen  
- Personeelsgeleding: Ruben Bruggeman, Mirjam Eikenbroek, Wim van de Pas en Karel Theuws 

(voorzitter) 
- Bestuurder: Jos Bosch. 
 
Afwezig: 
- Oudergeleding: Henriette van Balkom 
- Personeelsgeleding: Pam Bekkers en Jacqueline van Mierlo 
 
 
1. Opening 

K. Theuws opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. De agenda wordt 
ongewijzigd vastgesteld. 

 
2. Bespreking van het verslag d.d. 3 oktober 2017 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Actielijst: 

- Punt 1 (beleidsplan Internationalisering): onderwerp staat deze vergadering op de agenda. 
Punt mag eraf. 

- Punt 2 (zichtbaarheid MR op nieuwe website): M. Eikenbroek stemt dit met T. Huijben af. 

- Punt 3 (conceptteksten schoolgids aan MR voorleggen): de MR laat T. Huijben weten hoe zij 
hierover geïnformeerd willen worden (in combinatie met punt 2). 

- Punt 4 (ASA-overzicht 2017-2018): de MR ontvangt alsnog het definitieve overzicht. 

- Punt 5 (voorlichting tijdens ‘vormingsdagen’ voor 4 havo en 4 vwo): de LMR heeft hierover 
contact gehad met R. Maas, teamleider bovenbouw vwo. Met ingang van het nieuwe 
schooljaar zal de voorlichting over seks, drugs, alcohol en social media in de programmering 
van het introductiekamp worden meegenomen. 

- Punt 6 (toetsstress bij leerlingen): J. Bosch heeft teamleiders en sectievoorzitters gevraagd 
om met name naar de spreiding van toetsen te kijken. Zodra er nieuws over te melden is, 
geeft hij dat door. 

- Punt 7 (springuren bovenbouw vwo): de LMR heeft ook dit onderwerp met de teamleider 
besproken. Helaas zorgen de verschillende clusterlijnen voor springuren. Daar kan helaas 

niets aan worden veranderd. 

- Punt 8 (afstroomcijfers leerlingen): via het programma Cum Laude kunnen deze gegevens 
worden samengesteld. Zodra deze beschikbaar zijn, worden ze naar de MR doorgestuurd. 

- Punt 9 (bevindingen docent-onderzoeker over instroom van havo schakelklas leerlingen naar 
3 havo): J. Middelkoop heeft de onderzoeksresultaten in de directievergadering gepresen-
teerd. Een aantal opbrengsten van de havo schakelklas ten aanzien van studiebegeleiding kan 
in de school veel breder worden getrokken, zoals bijv. plannen/organiseren. Er is in de havo 
schakelklassen nog onvoldoende structuur aanwezig. Ook dient onderzocht te worden welke 
aanpak het beste past bij het inzetten op interpersoonlijke factoren. J. Middelkoop wordt 
uitgenodigd om in een MR-vergadering de resultaten te presenteren. 
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- Punt 10 (ondersteunende werkzaamheden in het kader van ouderparticipatie met OR 
bespreken): vanwege de afwezigheid van H. van Balkom blijft dit onderdeel staan. 

 
3. Ingekomen stukken 

- Vakantieregeling 2018-2019: het onderdeel roostervrije dagen wordt besproken. 
Besluitvorming wordt meegenomen naar het tweede gedeelte van de vergadering. 

- ‘Onbegrensd leren’ – beleidsplan Internationalisering: het document wordt besproken. Aan de 
orde komen: 

• het streven dat elke leerling op het Pius X-College tenminste één keer heeft deelgenomen 
aan een internationaliseringsproject: M. Eikenbroek constateert dat er op vmbo geen 
internationale reizen zijn. J. Bosch zal dit met betreffende afdeling bespreken. 

• het gebruik van badges: een plusdocument waarop competenties als zelfevaluatie etc. 
worden verwoord. De aanwezigen geven aan dat dit de eerste keer is dat dit streven 
schriftelijk is vastgelegd. Zij vragen zich af of hier draagvlak voor bestaat en of de 
organisatie hierover is geïnformeerd. 

• de verdeling van taakuren voor organisatoren van buitenlandse reizen en welke kaders 
daarbij worden gebruikt: is onduidelijk. J. Bosch laat dit uitzoeken. 

• Er worden nog enkele tekstwijzigingen voorgesteld. 
Besluitvorming wordt meegenomen naar het tweede gedeelte van de vergadering.  

- Conceptbegroting 2018: een delegatie van de MR maakt een afspraak met het hoofd financiën 
om inhoudelijke vragen te bespreken. 
Naar aanleiding van de toelichting op de conceptbegroting komen de volgende onderwerpen 
aan de orde: 

• ICT-investeringen: waarom zijn werkzaamheden die voor 2017 waren begroot, niet 
uitgevoerd, waardoor het bedrag is overgeheveld naar 2018? De afname van iPads door 
ouders/leerlingen is afgewacht. Nu de eerste ervaringen bekend zijn, worden de ICT-
werkzaamheden gepland. 

• Personele lasten: de uitgaven voor ‘personeel niet in loondienst’ gaan omhoog om 
flexibiliteit in de formatie te houden. Ook detacheringen worden op deze post geboekt. 

• Welzijn/welbevinden: ook het bedrag van deze post gaat omhoog. De werkdruk in het 
onderwijs is hoog. Het Pius X-College neemt deel aan het project Duurzame 
inzetbaarheid. Door in te steken op persoonlijke coaching voor medewerkers is het 
welbevinden voor deze deelnemers toegenomen. Voorheen waren er subsidiegelden voor 
deelname aan dit project, inmiddels moet de school daarvoor zelf middelen vrijmaken. 

• Er wordt kort gesproken over het Ondersteuningsteam, ICT-vaardigheid van docenten en 
duurzame inzetbaarheid. 

• De reserve-invulling van 4 fte voor tijdelijke uitbreidingen en vervangingen is een reserve 
om ziekte e.d. te kunnen opvangen. 

 
Vanwege tijdgebrek worden de overige onderwerpen in het tweede deel van de vergadering 
besproken:  
- Leefregels leerlingen 
- Onderhoudsplan 2018 (opgenomen in de toelichting bij de begroting) 
- Klachtenregeling. 
Mogelijke vragen naar aanleiding van deze bespreking worden schriftelijk aan de bestuurder 
voorgelegd. 

 
4. Rondvraag 

Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 
 
5. Sluiting 

K. Theuws sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun inbreng. 
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Actielijst n.a.v. de MR-vergadering d.d. 20 november 2017 
 

Actie Actie- 
datum 

Actie- 
nemer 

Eind- 
datum 

1. MR stemt met werkgroep PR (T. Huijben) af: 
- de zichtbaarheid en bereikbaarheid van 

onderdelen van de MR 
- uitleg over de website 

20.11.2017 MR Januari 

2. Volledige ASA-overzicht 2017-2018 aan MR 
voorleggen 

20.11.2017 J. Bosch December 

3. Binnen ORION informeren naar afstroomcijfers van 
leerlingen 

03.10.2017 J. Bosch December 

4. De bevindingen van de docent-onderzoeker over 
opbrengsten instroom van havo schakelklas in 3 
havo aan MR presenteren 

03.10.2017 J. Bosch Maart 

5. Ondersteunende werkzaamheden in het kader van 
ouderparticipatie met OR bespreken 

03.10.2017 OMR November 

6. Ontwikkelingen bespreken die spelen binnen de 
vernieuwing van het vmbo. Specifiek inzake de 
mogelijke wens om het profiel Dienstverlening en 
Producten aan te bieden. 

20.11.2017 J. Bosch Januari 

7. Advisering/besluitvorming/vragen n.a.v. bespre-
king van de volgende documenten aan J. Bosch 
voorleggen:  
- Vakantieregeling 2018-2019 
- ‘Onbegrensd leren’ – beleidsplan internationali-

sering: 
- Conceptbegroting 2018 
- Leefregels leerlingen 
- Onderhoudsplan 2018 
- Klachtenregeling 

20.11.2017 
 
 
  

MR November 

 


