Notulen

Voor:

Leden van de MR en de bestuurder

Overleg:

Overleg MR en bestuurder d.d. 25 juni 2018

Notulist:

Tonny Huijben

Aanwezig:
- Oudergeleding: Inge van den Ende en Hilde van Heuckelum.
- Leerlinggeleding: Gitte de Beijer en Carlie Wijnen
- Personeelsgeleding: Ruben Bruggeman, Wim van de Pas en Karel Theuws (voorzitter)
- Bestuurder: Jos Bosch
- Gast (toehoorder): Jan Poels.
Afwezig:
- Oudergeleding: Henriette van Balkom
- Leerlinggeleding: Anne-Guus Koekkoek
- Personeelsgeleding: Pam Bekkers, Mirjam Eikenbroek 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. 30 januari 2018
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
- M. Hellwig heeft een presentatie over de opbrengsten van de havo schakelklas gegeven. In de
actielijst wordt opgenomen dat de docent-onderzoeker wordt uitgenodigd om de opbrengsten
te presenteren.
Actielijst: eraf mogen de punten 4 en 5.
Naar aanleiding van:
- Punt 2 (nieuwe website): M. Eikenbroek en T. Huijben stemmen af welke informatie van de
MR op de website wordt opgenomen. In september wordt een nieuwe foto gemaakt van de
nieuwe samenstelling van de MR, die op de website wordt gepubliceerd.
- Punt 3 (inspectie van praktijk- en practicumlokalen): K. Theuws geeft aan geen uitnodiging
te hebben ontvangen. J. Bosch vraagt na of de inspectie heeft plaatsgevonden.
3. Mededelingen/ingekomen-openstaande stukken
- Jaarplanning 2018-2019: onderwerp wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
- Vrijwillige ouderbijdrage 2018-2019 (waaronder ASA): H. van Balkom heeft het document
reeds eerder met J. Bosch besproken. Daarbij is de verhoging voor ouders bij ‘excursies’ –
vanwege aanschaf CJP - aan de orde geweest. K. Theuws informeert naar het type grafische
rekenmachine. J. Bosch vraagt na of het nieuwste model kan worden besteld door leerlingen.
Besluitvorming over dit document wordt meegenomen naar het tweede deel van de
vergadering.
- Project Cambridge: de MR heeft een herziene, meer compactere tekst ontvangen. Hierin zijn
alle verzoeken van de MR verwerkt (bredere toelating). De belangstelling voor IB wordt
gecontinueerd: er zijn op 4 vwo maar sporadisch leerlingen die voor Cambridge kiezen. Met
name omdat zij meerdere profielen hebben en hier hun aandacht aan willen schenken.
Belangrijk: leerlingen objectieve informatie geven. Binnen de vakgroep Engels
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bestaat er nog steeds een verschil op visie. Na gesprekken met de sectie wordt deze opzet
deels omarmd. Besluitvorming over dit document wordt meegenomen naar het tweede deel
van de vergadering.
Projectplan 18+ Werken voor de toekomst: het projectplan betreft geen vorm van dagonderwijs, maar heeft het karakter van educatie aan volwassenen. Binnen onze school zijn
mensen beschikbaar en verschillende faciliteiten aanwezig die daarvoor gebruikt kunnen
worden.
Deelnemers worden met name geworven vanuit het nieuw op te richten participatiebedrijf
(per 1 januari 2019 wordt de sociale werkvoorziening omgezet naar participatiebedrijf).
In de toekomst wordt het Projectplan 18+ een activiteit van het participatiebedrijf. Zij
inventariseren voor nieuwkomers wat hun loopbaanperspectief op de lange termijn is. Nu is
het een project voor leerlingen die pas kort in Nederland zijn maar niet altijd mbo-onderwijs
kunnen volgen. In samenspraak met het bedrijfsleven en het Participatiebedrijf wordt
onderwijs verzorgd op onze school omdat het Pius X-College de faciliteiten kan leveren. Het
mag echter niet het dagonderwijs raken. De gemeenten en het Participatiebedrijf betalen de
opleiding. De school maakt kosten voor opzet en onderzoek.
Besluitvorming over dit document wordt meegenomen naar het tweede deel van de
vergadering.
Overgangsnormeringen vmbo en havo/vwo: de wijzigingen in de documenten van vmbo en
havo/vwo worden toegelicht. De LMR informeert naar de status van het vak kcv met
betrekking tot het combinatiecijfer. J. Bosch zoekt dit uit en koppelt terug.
De leden van de MR willen te zijner tijd (september 2020) graag de uitkomsten van de pilot
op vmbo 1-2 gt ontvangen met betrekking tot overgangsvergaderingen en adviezen. Het
betreft een pilot waarin de leerling meer centraal komt te staan.
Besluitvorming over deze documenten wordt meegenomen naar het tweede deel van de
vergadering.
Samenwerkingsovereenkomst met Stichting Leergeld: J. Bosch geeft een toelichting op de
totstandkoming van de overeenkomst. Het betreft een overeenkomst die Stichting Leergeld
met alle VO-scholen in de Kempen afsluit.
Jaarverslag 2017: de MR heeft de link ontvangen van de publicatie van het jaarverslag. Er is
een positief resultaat, ondanks een begroot tekort. Naast een incidentele tegenvaller in de
loonkosten zijn er ook enkele financiële meevallers geweest. Indien gewenst krijgen de leden
van de financiële commissie van de MR inzage in de accountantsverklaring.

Ter informatie:
- Beleidsdocument NT2: omdat dit een uitbreiding van activiteiten betreft, is er geen advisering
van de MR nodig. De aanwezigen geven aan geen vragen te hebben over het beleidsdocument.
Tijdens de eerste MR-vergadering van het nieuwe schooljaar geeft W. Broos een presentatie over
de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Daarvoor zijn inmiddels de volgende
documenten aan de MR verstrekt:
- Beleidsdocument IBP
- Aantrekken van een functionaris gegevensverwerking in ORION-verband.
4. Rondvraag
W. van de Pas staat stil bij de situatie op een VO-school in Maastricht waar eindexamens
ongeldig zijn verklaard omdat schoolexamens door betreffende leerlingen nog niet waren
afgerond. Hij vraagt zich af of een dergelijke situatie op het Pius X-College zou kunnen
voorvallen. J. Bosch legt uit dat dit op onze school op een correcte manier gebeurt.
Teamleiders moeten controleren of PTA’s op de juiste manier afgesloten worden. In de
protocollen zijn bepaalde stappen ingebouwd waarover verantwoording moet worden
afgelegd. Docenten moeten hiervoor tekenen en leerlingen zien deze documenten in.
- C. Wijnen en G. de Beijer vragen zich af hoe ze concreet iets kunnen veranderen aan de
toetsdruk voor leerlingen. J. Bosch adviseert hen om in de jaarplanning te onderzoeken op
het einde van een rapportperiode hoe deze periode wordt ingericht. Bij docenten is geen
draagvlak voor een toetsweek aan het einde van een periode. Wel geven zij aan dat leerlingen
docenten moeten aanspreken als deze de richtlijnen voor het geven van toetsen niet volgen.
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. 25 juni 2018
Actie
1. MR stemt met werkgroep PR (T. Huijben) af welke
informatie van de MR op de website wordt gepubliceerd
2. Afstroomcijfers leerlingen aan MR presenteren
3. Aan Arbo-commissie verzoeken de voorzitter van de
MR uit te nodigen voor de inspectie van praktijk- en
practicumlokalen
4. Docent/onderzoeker uitnodigen om opbrengsten
havo schakelklas aan MR te presenteren
5. Navragen of leerlingen het nieuwste type grafische
rekenmachine kunnen bestellen.
6. De status van het vak kcv met betrekking tot het
combinatiecijfer onderzoeken (m.b.t. overgangsnormering havo/vwo)
7. Evaluatie pilot overgangsvergaderingen en adviezen
1 en 2 gt
8. Advisering/besluitvorming/vragen n.a.v. bespreking van de volgende documenten aan J. Bosch
voorleggen:
- Jaarplanning 2018-2019
- Vrijwillige ouderbijdrage 2018-2019 (waaronder
ASA)
- Project Cambridge
- Projectieplan 18+ Werken voor de toekomst
- Overgangsnormeringen vmbo en havo/vwo
- Samenwerkingsovereenkomst met Stichting
Leergeld
- Jaarverslag 2017
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Actiedatum
30.01.2018

Actienemer
MR

Einddatum
September

30.01.2018
30.01.2018

J. Bosch
J. Bosch

September
September

25.06.2018

J. Bosch
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25.06.2018

J. Bosch

Juli

25.06.2018

J. Bosch
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25.06.2018

Bestuurder

25.06.2018

MR
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