Medezeggenschapsraden van het Bernardinuscollege
Notulen vergadering maandag 5 februari 2018, 19.00 uur
Aanwezig
Geleding personeel: de heer E. den Boer, de heer S. Persoon (secretaris), en de heer R.
Bouwens, dhr. Keune en mevrouw L. Dortants.
Geleding leerlingen: mevrouw I. Smits, mevrouw L. Overschie, Mevrouw C. Meesters
Geleding ouders:

De heer W. Dings (voorzitter) de heer H. Candel, de heer R. Simonis

Directie:

mevrouw D. Ceiler, de heer PP Lenssen, de heer Reumkens en de heer
M. Maas

Leden ouderraad:

Dhr. P. Kruiskamp, mevr. M. Smeets

Afwezig met kennisgeving: mevr. J. Blanker

1. Opening
2. Vaststelling agenda/wat verder ter tafel komt
3. Verslag van de vergadering van 11 december 2017 (MR1718.17 )

4. Mededelingen:
a. Geleding personeel
Met de directie om de tafel gezeten betreffende het aanleveren van de
stukken (punt 5 op agenda). Dit wordt verder opgepakt.
b. Geleding leerlingen
Mevr. I. Smits verlaat om 20 uur de vergadering.
Mevr. C. Meesters geeft aan dat wij als Bernardinuscollege meer aandacht
kunnen geven aan LOB. Er wordt een kort gesprek gevoerd over de invulling
van Qompas, de leerlingen zien dit als een verplichting.
Dhr. Lenssen merkt op dat er ook sprake moet zijn voor profielverdieping.
Belangrijk om hier samen het gesprek over te voeren.

Mevr. C. Meesters geeft aan dat er vanuit de derde klas meer voorlichting
moet komen voor leerlingen die ook naar het atheneum willen gaan. Verzoek
om het doorstroomprofiel atheneum in de derde klas aan bod laten komen.
c. Geleding ouders
Geen opmerkingen.
d. GMR
Net voor de kerst heeft de GMR ingestemd met het generatiepact
(seniorenregeling) waar docenten vanaf 58 jaar gebruik van kunnen maken.
Verder is er gesproken over de structuur van de diverse MR-en binnen de
SVOPL. De hele structuur wordt nu goed doorgelicht. Hier moet zorgvuldig
naar gekeken worden, zowel inhoudelijk als juridisch.
e. Directie
De scholen binnen de stichting hebben afgesproken dat er visitatie bij de
scholen onderling gaat plaatsvinden met behulp van het kwaliteitskader
vanuit de inspectie. Voor de zomervakantie komt er een pilot met “leren van
elkaar” als doel. Dit wordt ondersteund door een externe partij. Insteek is een
traject met een stevige kwaliteitsimpuls naar de scholen.
Aanstaande vrijdag komt de raad van toezicht de school bezoeken.
Seizoen voor de aanmeldingen gaat van weer beginnen. Ook heeft er een
interne evaluatie plaatsgevonden over de wervingscampagne. Tot half maart
staat de aanmelding open, dan hebben we een duidelijk beeld van leerlingen
die kiezen voor de school.
Dit jaar is er een gezamenlijke flyer van SVOPL om de randgemeenten te
informeren.
SVOPL houdt zich aan de afspraak om niet te werven/promotie via de krant.
Concurreren via de krant is niet wenselijk. Dhr. Dings vraagt zich af hoe de
ouders geïnformeerd en bereikt kunnen worden.

5. Informatief:
a. Verzuimcijfers, huidige stand (MR1718.20)
Dhr. Keune merkt op dat de bovenbouw hoger uitkomt in het gemiddelde als
het apart berekend wordt. Vervanging wordt zo snel mogelijk opgepakt, zorg
blijft met name op 4 havo. Er is voor een aantal vakken een fors tekort aan
vervangingsdocenten. Dhr. Lenssen complimenteert de sectie Nederlands met
hun actieve ondersteuning in dezen.
Dhr. Dings vraagt of er oorzaken bekend zijn van het uitvallen. Verzoek wordt
gedaan door dhr. Simonis om eventueel ondersteuning te bieden waar de
achterstand te groot is en maatwerk te bieden waar mogelijk.
b. Toelichting rapport gymnasium (vertrouwelijk behandelen) met betrekking tot
excellente scholen en de vertaalslag naar de verschillende afdelingen en de
betekenis voor de school. (MR1718.18)
Dhr. Maas geeft aan dat de school met een tweeledig doel de aanvraag
gedaan heeft. Enerzijds om te kijken waar de school staat in onderwijsland,
anderzijds om intern het gesprek te voeren over de school. De school heeft nu
het predicaat ‘goed’ gekregen. Daarnaast heeft de school ook een stevig
rapport met aanbevelingen ontvangen.
Mevr. Ceiler filtert de goede en verbeterpunten binnen het rapport.
1. Fase 2, de inspectie heeft oordeel ‘goed’ afgegeven voor het
gymnasium.
2. De jury geeft aan dat het profiel helder geformuleerd is en
relevant is. Dit ligt in de lijn van de missie en visie van het
gymnasium. Er is een duidelijke verwerking van plannen en
doelen.
3. De jury mist hoe de gestelde doelen worden gemeten (bij
subjectieve onderdelen).
4. De rode lijn van ABC is niet binnen de hele school zichtbaar.
Leerlingen zijn nog niet bewust van deze rode lijn.

5. Vertaalslag wordt ook gemaakt naar de overige scholen. Bij A,
aandacht voor het versterken mentoraat. B, versterken relatie
met docent en mentor. C, werken aan de competenties van de
leerlingen om optimaal tot bloei te komen.
Mevr. Overschie vraagt wat de wensen van leerlingen op het gymnasium zijn naar
aanleiding van de gesprekken met de klassenvertegenwoordigers. De volgende items
komen naar voren. Enkele opmerkingen vanuit deze vertegenwoordiging:
-

Niet alleen aandacht voor de goede zaken maar ook voor de mindere zaken.

-

Meer feedback, niet alleen in cijfer.

-

Meer oog voor de leerling als persoon.

-

Structuur van de lessen was veel gelijk.

-

Passie van docent is van belang.

-

Aangeboden stof in relatie met buitenwereld.

Dhr. Keune vraagt of dit rapport ook gedeeld wordt met het gymnasiumteam. Dit is
het geval. Vanuit het rapport wordt aangegeven dat de houding/motivatie van
leerling verre van optimaal is. Leerlingen zullen meer in het onderwijsproces
betrokken moeten worden om op deze manier samen te bouwen.
Korte discussie vindt plaats over het loslaten van leerlingen, stimuleren van
autonomie en eigen verantwoordelijkheid geven gekoppeld aan de
verantwoordelijkheden van de docent.
Ook op het atheneum en het havo heeft er intern onderzoek, ondersteund door een
externe partner, plaatsgevonden naar de huidige stand van zaken binnen deze
scholen.
Dhr. Dings vraagt of het duidelijk is of iedere school dezelfde koers en richting heeft
(lettende op de eigenheid van iedere school)?
Gesprek wordt gevoerd over hoe we gezamenlijk deze doelen kunnen behalen en wie
hier leidend is. Verbeteren van onderwijskwaliteit moet voorop staan. Gezamenlijke
gedragen koers en nemen van eigen verantwoordelijkheid door eenieder, van leerling
tot docent, zijn kernwaarden in dit proces. De leerling moet centraal staan.

Dhr. den Boer vraagt of er een tijdpad komt? Er zijn diverse werkgroepen opgestart
binnen het gymnasiumteam. Zal ook op de actielijst komen te staan.

6. Besluitvorming
a. Vaststellen berekening ouderbijdrage technasium (MR1718.19) (instemming
ouders)
Dhr. Maas geeft een toelichting over de berekening. De berekening is
gemaakt op basis van het huidige leerlingenaantal. De ouderbijdrage is
afhankelijk van het aantal leerlingen dat deelnemen aan het technasium.
De technator krijgt een budget waar alles mee moet worden georganiseerd.
Dit budget mag niet overschreden worden.
Jaarlijks wordt de ouderbijdrage gecontroleerd door de oudergeleding.
De oudergeleding gaat unaniem akkoord met de ouderbijdrage.

.

7. Rondvraag
Opmerking over de BBS door mevr. Meesters. Invulling van de les BBS laat te wensen
over. Er wordt te weinig gewerkt vanuit het boek, doelen worden niet bereikt. Het
gevoel heerst dat het ontbreekt bij de docent aan kennis van het programma.
Momenteel veel accent op boekhouden en streven naar het diploma ‘boekhouden’.
Er vindt overleg plaats met dhr. Schonewille naar een nieuwe aanpak, de BBS 2.0. Er
moet meer het accent worden gelegd met de buitenwereld (zoals C-mill) en de
verbinding met de maatschappij. Doel moet zijn om leerlingen sterker te maken in de
economische vakken en het stimuleren van ondernemendheid.
Dhr. den Boer vraagt naar de idu-gegevens. Deze zullen in maart gepubliceerd
worden.
8. Sluiting

Actielijst/Besluitenlijst MR d.d. 2017 - 2018
Nr.
1

Ref.nr.

Actie / Besluit
Kengetallen / formatie,
aanvulling

Uit overleg op
11-12-2017

Door
Directie; mevr. Ceiler

2

Urenverdeling binnen taakbeleid 11-12-2017
voor project-, innovatiegelden
en werkbudget

Dhr. Maas

3

Definitief inspectierapport POVO aansluiting
Onderwijstijd
Protocol incidentenregistratie
Rapport gymnasium en koers,
vertaling naar andere scholen
IDU-gegevens
BHV-plan
Ontruimingsplan
Ouderbijdrage Technasium

6-11-2017
11-12-2017
11-12-2017
11-12-2017
5-2-2018

Dhr. Lenssen

5-2-2018
6-11-2017
6-11-2017
5-2-2018

Directie

4
5
6
7
Besluit 1
Besluit 2
Besluit 3

MR1718.02
MR1718.03
MR1718.19

SVOPL
Mevr. Ceiler

