Medezeggenschapsraden van het Bernardinuscollege
Verslag vergadering maandag 16 april 2018, 19.00 uur
Aanwezig
Geleding personeel: de heer E. den Boer, de heer S. Persoon (secretaris), en de heer R.
Bouwens, dhr. Keune, mevr. J. Blanker en mevrouw L. Dortants.
Geleding leerlingen: 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 Reumkens en de heer M. Maas

Leden ouderraad:

mevr. M. Smeets

Afwezig met kennisgeving: mevrouw I. Smits, de heer PP Lenssen

1. Opening
2. Vaststelling agenda/wat verder ter tafel komt
3. Verslag van de vergadering van 5 februari 2018 (MR1718.21 )
Enkele taalkundige aanpassingen.
Actielijst punt 2; kan van de actielijst af.
Notulen worden vastgesteld.
4. Mededelingen:
a. Geleding personeel
Geen mededelingen.
b. Geleding leerlingen
Mevr. Overschie merkt op dat zij om 21.00 uur de vergadering zal verlaten.
c. Geleding ouders
d. GMR
De GMR-samenstelling gaat veranderen, van 12 naar 16 leden. De basis van
verdeling zal gaan over de 8 locaties. Dhr. Bouwens en dhr. Candel merken op
dat de verhouding (AVO/VWO en VMBO-scholen) in hun beleving niet correct

is. Veiligheidsprotocollen en klachtenregeling zijn ook aan de orde geweest.
Komende bijeenkomst zal ook de loopbaanbegeleiding besproken worden.
Mevr. Smeets vraagt of er ook gesproken is over het privacybeleid? Is nog
niet ter sprake gekomen.
e. Directie
De inspectie zal wederom de school komen bezoeken. Dit vindt plaats op 9
mei, ook dit keer bij het gymnasium. Het betreft een vergelijkend onderzoek
over de staat van het onderwijs, geen restricties met betrekking tot het
predicaat.
Vanavond vindt ook de profielwerkstukavond plaats.
Dhr. G. de Munck neemt per 15 mei het roer over op het BC. De volgende
MR-vergadering zal hij plaatsnemen.
Momenteel zijn er 142 aanmeldingen voor de brugklas. Constatering is dat
leerlingen met een M/H-advies eerder kiezen voor een school waarbij het
vmbo-t en het havo worden aangeboden.
5. Informatief
a. Kengetallen (MR1718.26 )
Korte toelichting door dhr. Maas. Bruto/netto zitten we netjes op niveau, dit
strookt met de afgelopen jaren. De aandacht is niet van het primaire proces
afgegaan. Verzoek om dit jaarlijks terug te laten komen.
b. Verzuimcijfers (MR1718.22)
Dhr. Reumkens geeft een toelichting. Van week 4 is de vergaderweek eruit
gehaald en apart toegelicht. Er heeft een piek plaatsgevonden door griepgolf
onder de collega’s. Uitval is een veel besproken punt, ook binnen de
ouderraad.
Er moet nagedacht worden over een eventueel andere invulling van de
vergaderweek. Daarnaast goed in de gaten houden dat er hiaten worden
weggewerkt bij leerlingen die de dupe zijn geworden van uitval.

Dhr. Simonis vraagt of er tijdens de eindvergadering rekening wordt
gehouden met uitval? Er vindt wel een analyse plaats op basis van verschillen
tussen klassen onderling, aandacht moet naar de leerling gaan.
c. Functiemix (MR1718.25)
Berekening is reeds besproken met de PMR. Momenteel is er geen
uitbreidingsmogelijkheid naar LD. Er vindt nog een controle plaats van de
gegevens. Dhr. Bouwens heeft bij P&O de gegevens opgevraagd en betreurt
het late aanleveren van deze gegevens. Binnen de PMR is 1,5 FTE LD omgezet
naar 3 LC.
d. Schoolfonds (MR1718.27)
Dhr. Maas merkt op dat dit in de ouderraad besproken is. Naar aanleiding van
dit gesprek heeft de directie besloten om hierover het gesprek verder te gaan
voeren. Ook zal de leerlingenraad hierbij betrokken worden, het eerste
overleg heeft plaatsgevonden. Een aangepast voorstel zal opnieuw
aangeboden worden. Korte discussie vindt plaats over het schoolfonds.
Vragen komen naar boven zoals ‘waar trek je de grens?’, ‘wie wel en wie
niet?’ en ‘moet je dit probleem bij de school neerleggen?’. Als school zal
hierover de discussie verder over worden gevoerd.
e. Toelichting schoolplannen
Dhr. Reumkens ligt het atheneum toe, ACVA loopt. Er wordt gesproken over
een tweetal modules gekoppeld aan een extra uur.
Gymnasium borduurt voort op ABC-principe. Athenadagen met strippenkaart
wordt uitgebreid en de tutorensysteem wordt ook verder uitgebreid. Ook
wordt er verder gegaan met leren-leren. Met de sectie klassieke talen is
gesproken over de zwaarte voor een gymnasiast uit de eerste klas.
Momenteel is men voorstander voor het invoeren van klassieke talen en
cultuur als groot vak, waarin Grieks en Latijn wordt aangeboden. Dit voorstel
zal de volgende MR-vergadering aangeboden worden.

Havo; een drietal kernitems zijn momenteel lopende. Aandacht voor de
interessante les, pedagogisch didactische handelen, TEA-stroom en
profielverdieping in de bovenbouw.
Mevr. Meesters vraagt naar de gezamenlijke aanpak van LOB in de
bovenbouw. Er wordt samengewerkt tussen de drie scholen om dit steviger
neer te zetten.
Dhr. den Boer merkt op dat er veel gebeurt en dat dit heel snel gaat en wilt de
waarschuwing afgeven voor een overkill. Er komt veel bij en gaat weinig af. Er
volgt een korte discussie over wat wij willen met het onderwijs op het
Bernardinuscollege.
6. Besluitvorming
a. Jaarplanning (MR1718.23)
De reisweek is op een andere plek komen te staan.
Dhr. Bouwens merkt op dat er nu 3 dagen aan het begin van het jaar gebruikt
worden om alles goed neer te zetten. Is dit niet te lang? Discussie wordt
hierover gevoerd.
De dag van de leraar; wat is de meerwaarde hiervan en welke invulling wordt
hieraan gegeven? De ochtend wordt ingevuld door SVOPL, de middag wordt
ingevuld door school zelf.
De herkansing van SE1 is vervroegd, dit op verzoek vanuit de leerlingen.
Er zijn twee leerlingbesprekingen opgenomen, een in november en een in
februari. Op 1 april is er een correctiedag voor de collega’s zodat op 3 april de
cijfers bekend zijn. De plaatsing van het gala, is het een idee om dit te
verplaatsen tot na de het centraal examen? Mevr. Ceiler zal dit bespreken
met de leerlingenraad.
Dhr. Bouwens vraagt om stemming.
Stem voor; 9
Stemmen tegen; 2

b. Ouderbijdrage (MR1718.28A t/m C)
Korte toelichting door dhr. Reumkens. Verzoek tot instemming. Stemming
over het geheel; ouders unaniem akkoord.
c. Roosterruimte/ extra onderwijsaanbod (MR1718.24)
Vraag of leerling meer dan 1 extra onderwijsaanbod mag kiezen. Korte
toelichting door dhr. Reumkens. De extra lessen zullen dan als een activiteit
worden ingezet aan de rand van de dag. Het gaat dan buiten het reguliere
rooster om, dit betekent dat het een 10e uur kan zijn en vallen buiten de
lessen. Hierdoor kunnen de leerlingen meerdere keuzes maken. De dinsdag
blijft vrij voor vergaderingen. Wordt als een gegeven aangenomen.
7. Rondvraag
Dhr. Bouwens. De personeelsgeleding is begonnen met stemmen. Nieuwe
verkiezingsronde gaat lopen. Dit zal ook bij de ouders en leerlingen gaan spelen. Er
moeten voor en door hen ook verkiezingen georganiseerd worden.
Dhr. Simonis vraagt waarom de Lenteschool niet eerder in het jaar is georganiseerd?
Dit is stichtingbreed georganiseerd aan de hand van landelijke afspraken.
Dhr. Maas geeft aan dat dit zijn laatste vergadering is.
Dhr. Dings dankt dhr. Maas voor zijn prettige samenwerking.

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

Actie / Besluit
Kengetallen / formatie,
aanvulling

Uit overleg op
16-4-2018

Directie

2

Analyse aanmeldingen
brugklassen

16-4-2018

Directie

3

Definitief inspectierapport POVO aansluiting
Onderwijstijd
Protocol incidentenregistratie
Rapport gymnasium en koers,
vertaling naar andere scholen

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

Dhr. Lenssen

4
5
6

Ref.nr.

Door

SVOPL
Mevr. Ceiler

7
8
Besluit 1
Besluit 2
Besluit 3
Besluit 4

MR1718.02
MR1718.03
MR1718.19
MR1718.23

IDU-gegevens
Schoolfonds, update
BHV-plan
Ontruimingsplan
Ouderbijdrage Technasium
Jaarplanning

5-2-2018
16-4-2018
6-11-2017
6-11-2017
5-2-2018
16-4-2018

Directie
Directie

