
NOTULEN  
13 september 2017 

Aanwezigen  

personeelsgeleding:  mw. Van Houwelingen (vz), dhr. Van Dongen, mw. Klein, dhr. Wirix, 

dhr. Hereijgers, dhr. Braspenning 

oudergeleding:  mw. Smits, dhr. Van Dijkman, mw. Vos 

leerlinggeleding: Cas Meeuwissen, Martijn Scholtus, Merel van Zijl 

Directie:  mw. Adegeest, dhr. Van Heusden, dhr. De Coninck 

Afwezig m.k.:  mw. Van Haaren, dhr. Vossen, mw. Van Zantwijk, Anke Verhulst 

 

 

1 OPENING EN MEDEDELINGEN 

CvB: 

- Strategisch Beleidsplan gaat binnenkort richting alle MR-leden. 

- Ondersteuningsplan RSV 2018-2022 komt eraan. 

- Onderwijsinstellingen Etten-Leur P.O. en V.O. hebben gezamenlijk een onderwijsagenda 

samengesteld (o.a. over zorg). Komt op de agenda van de gemeenteraad.  

Leerlinggeleding: 

- Er komt een emailadres voor de leerlinggeleding van de MR, zodat zij makkelijker 

bereikbaar zijn. 

 

2 VERSLAG 27 JUNI 2017 

- n.a.v. verslag: stand van zaken evenementencommissie: er wordt op korte termijn een 

eerste bijeenkomst gepland. Er zijn ongeveer 30 leden. 

Notulen worden goedgekeurd.  

 

3 BEVORDERINGSREGELING 2017-2018 

Aanpassingen zijn verwerkt conform afspraken van de vorige vergadering. 

- Formulering p.7 (3.5) welke streams worden hier precies bedoeld? Specificeren voor de 

volledigheid. 

- p.13: gymnasiasten hebben geen CKV, dus zij hebben een cijfer minder in het 

combinatiecijfer. Voor de volledigheid zou dit benoemd kunnen worden. 

Alle aanwezige leden stemmen in, onder voorbehoud van hierboven genoemde wijzigingen.  



4 SCHOOLPLAN (BELEIDSVOORNEMENS) 

- Hoe worden resultaten van beleidsvoornemens gemeten? 

Als iets lastig in getallen weer te geven is, is het moeilijk om beleidsvoornemens meetbaar te 

maken. Het is ook de vraag of dat wenselijk is.  

- p.9, stand van zaken juli 2017 (G)  kan hier een specifiekere beschrijving toegevoegd 

worden? Waaruit blijkt de tevredenheid? 

Hierover is informatie opgenomen in het jaarverslag van het zorgteam. Het zou goed zijn 

een verwijzing naar dit stuk op te nemen. 

In algemene zin zou het goed zijn vaker te verwijzen naar uitgebreidere stukken. 

- p.11, eveneens een zeer beknopte formulering van de stand van zaken in juli 2017. 

De voorgenomen werkwijze is geïmplementeerd. (Die formulering zou de lading beter 

dekken.) 

Alle aanwezige leden stemmen in met dit stuk. 

 

5 GEREALISEERDE ONDERWIJSTIJD 2016-2017 

Op alle streams wordt aan de verplichte onderwijstijd voldaan. 

 

6 RONDVRAAG 

- Er zijn ideeën in de leerlinggeleding over het organiseren van een leerlingmentoraat. Zij 

worden direct uitgenodigd bij mw. Adegeest om hierover te spreken. 

- Bij een leerling in vwo-6 is een regulier vak niet regulier ingeroosterd. Graag aandacht 

hiervoor. 

- Schoolfoto’s: alleen het volledige pakket kan gekocht worden, en niet meer losse foto’s. 

Veel leerlingen en ouders willen alleen de klassenfoto. Dan is 11 euro duur.  

 

 


