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Notulen MR-vergadering 15-11-2022 
Aanwezig: Coen Pontenagel (docent), Niels van den Eijnde (docent), Gineke van der Wegen 

(docent), Patrick Luyt (docent), Martine Brouwer (docent), Frank Coolen (ouder), Frédérique 

Boerlage (ouder), Marion McCormack (ouder), Dagmar Perduijn (leerling), Yana Cloin (leerling), 

Mila Stankovic (leerling) 

 

Gasten: Alexia Dirksen (interim rector), Frans Claassens (interim conrector), Jacqueline 

Roosenboom (financiële administratie) 

Afwezig: Renate van Keulen (docent), Frank Meertens (interim conrector) 

Agendapunt 

 

            Status 

 Voorbespreking MR (19:00-19:30) 

- Voorbespreking agendapunten MR-vergadering 

 

 

 MR-vergadering (19:30-21:45) 

- Voorstelrondje directieleden en MR-leden 

- Vaststellen agenda en ingekomen stukken 

- Goedkeuring conceptnotulen van 4 oktober 2022 

 

1. Voorstel keuzevakken Ter instemming 

2. Aanpassing PTA H4 bedrijfseconomie Ter instemming 

3. Meerjarenbegroting 2023-2027 Ter advisering 

4. 2e perioderapportage 2022 Ter informatie 

5. Geactualiseerde beleidsagenda 2022-2023 Ter informatie 

 - Rondvraag 

- Korte brainstorm over de toekomstvisie van het Van 

Maerlantlyceum (max. 1 uur) 

 

   

   
Vaststellen agenda en ingekomen stukken  

De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. Agendapunten 3 en 4 zijn naar 

voren gehaald in verband met de aanwezigheid van Jacqueline Roosenboom (financiële 

administratie). De conceptnotulen van 4 oktober 2022 zijn goedgekeurd. De actiepunten vanuit 

de vorige vergadering zijn geëvalueerd.  

Meerjarenbegroting 2023-2027 

Jacqueline: de school heeft nog altijd een negatieve begroting. Eén schooljaar met goede 

aanmeldingen maakt niet alles goed. In de begroting moest een grote post opgenomen worden 

voor gas. OMO heeft daar een rekenformule voor, die overgenomen is, maar de vraag is of dit 

bedrag reëel is aangezien het pand via de gemeente wordt gehuurd. De gemeente schijnt een 

plafond te hebben voor gas, maar op moment van schrijven is nog steeds niet duidelijk wat dit 

bedrag is. In de begroting is daarom uitgegaan van het berekende bedrag vanuit OMO (het 

minst gunstige scenario). 
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Docent: in de vorige MR-vergadering is gesproken over de 

jubileumgelden. Het saldo daarvan werd op het einde van het 

schooljaar groter in plaats van kleiner, wat opmerkelijk was. Hier zou 

nog naar gekeken worden. Is dat gedaan? 

Jacqueline: deze worden door OMO berekend. De komende jaren hebben wij veel jubilarissen. 

Deze post klopt dus. 

Docent: wat zijn de opbrengsten van de verkoop van de oude spullen van het Van 

Maerlantlyceum? Denk daarbij aan de ProWise borden. 

Jacqueline: de opbrengsten vielen tegen. Dit bedrag wordt in de boekhouding van 2022 

opgenomen.  

Docent: in de toekomst is een afname in de overhead zichtbaar. Hoe komt dat? 

Jacqueline: dit komt vanwege het pensioneren van een aantal personeelsleden. Deze functies 

worden niet ingevuld.  

Docent: is het afschalen van de overhead reëel gezien de werkdruk die er bij het OOP ligt? 

Directie: ja, dat is reëel. Op bepaalde functies zitten nu dubbele mensen. Deze functies worden 

in de toekomst effectiever ingevuld.   

Docent: de overheid verplicht het gebruik van zonnepanelen op daken groter dan 250m². 

Moeten wij daar als school ook gehoor aan geven? 

Jacqueline: de vernieuwbouw wordt gasloos, maar niet energieneutraal. Er komen wel 

zonnepanelen op school. 

Docent: in het document staat dat, gezien de overhead, onderzocht gaat worden welke 

fusiemogelijkheden er zijn. Wat is hier over bekend? 

Jacqueline: hier is nog weinig over bekend. Dit bevindt zich nog in een oriënterende fase en 

verloopt onder andere via de Raad van Bestuur van OMO. 

Docent: er wordt gesproken over RAP-gelden (plan om de arbeidsmarktproblematiek in het 

onderwijs aan te pakken. Hierover wordt regionaal overleg gevoerd waarbij financiële middelen 

beschikbaar zijn). Deze zijn aanzienlijk. Waarom is daar tot op heden weinig mee gedaan?  

Directie: wij mogen hier pas sinds kort aan meewerken.  

Ouder: welke verplichtingen heb je als je als school aan dit plan meedoet? 

Directie: dat kan verschillen. Er zijn actieve vormen waarbij gericht geworven wordt, maar ook 

passieve vormen waarbij het geld uitgesmeerd wordt over school. De inzet van de gelden moet 

je kunnen verantwoorden. 

Docent: in het document staat dat de ICT-problemen opgelost moeten worden. Zijn er inmiddels 

afspraken gemaakt met ICT OMO zodat deze problemen verholpen kunnen worden?  

Directie: er is hierover veel contact (geweest) met OMO. Er zijn nog kinderziektes die opgelost 

moeten worden. 

Ouder: hebben de ICT-problemen invloed op de begroting? 

Directie: dit heeft geen invloed op de begroting. 

Docent: betreffende het aantal FTE in combinatie met het aantal leerlingen: hoeveel 

aanmeldingen zijn nodig om een goede begroting te hebben? 

Jacqueline: 1200 leerlingen. Het absolute minimum is een aantal van 1000 leerlingen. Er is nu 

uitgegaan van een prognose van 160 leerlingen voor volgend schooljaar, 180 voor schooljaar 

2024-2025 en voor de schooljaren daarop 210 leerlingen. 



 

3 

 

Docent: is er gesproken over een sociaal plan voor het personeel? 

Jacqueline: wij denken dat dat op dit moment niet nodig is. Wel moet er 

een scenario klaarliggen mochten de aanmeldingen tegenvallen. Dit 

geldt dan voor het sobere begrotingsscenario (zie document).  

Directie: er wordt dan ook gekeken wat er mogelijk is binnen de regio.  

Ouder: in het document staat dat de meerdagenexcursies alleen doorgaan indien 95% van de 

ouders betaalt. Dit schooljaar gaan de meerdagenexcursies door. Wat was het percentage van 

ouders dat betaald heeft.  

Jacqueline: 95% 

Ouder: wat houdt de beperking in die opgenomen is voor de eendaagse excursies? 

Directie: de secties is gevraagd om excursies voor een bedrag van €10 per leerling te 

organiseren. Dit heeft te maken met dezelfde regeling die geldt als bij de meerdaagse excursies. 

95% moet betaald worden. 

Jacqueline: vorig schooljaar werd slechts 70% van de ouderbijdragen betaald.  

Leerling: hoe kan het dan dat veel eendaagse excursies dit schooljaar niet door kunnen gaan 

terwijl het bedrag van deze excursies vorig schooljaar lager begroot was? 

Docent: er is toen een aantal excursies niet doorgegaan of anders vormgegeven vanwege het 

rekening houden met corona. 

Leerling: kan de school op een andere wijze geld genereren zodat deze excursies betaald 

kunnen worden? Kan van tevoren niet geïnventariseerd worden hoeveel men wil betalen. 

Wellicht dat sommige ouders extra willen betalen zodat alle leerlingen deel kunnen nemen aan 

de excursies? 

Directie: dit gaat nog besproken worden. Gedacht kan worden aan een solidariteitspotje. 

Docent: het zou mooi zijn als bijvoorbeeld vanuit de leerlingenraad aandacht kan worden 

besteed aan de excursies en wat de consequenties zijn als de ouderbijdrage niet betaald wordt. 

Leerling: in de toelichting staat dat er meer aandacht moet komen voor de individuele 

uitwisselingsreizen. Dat is nu niet het geval. Wanneer wordt daar meer bekend over? Dit geldt 

ook over de communicatie over de excursies (waarbij toegelicht wordt waarom de excursies 

niet door kunnen gaan zodat onduidelijkheid hierover bij leerlingen weg kan worden genomen). 

Directie: tot de corona-periode had de school veel uitwisselingsreizen. Dit schooljaar wordt op 

papier gezet hoe deze uitwisselingsreizen in de toekomst (korte en lange termijn) eruit komen 

te zien. Dit wordt nog besproken in de MR. De leerlingen die deelnemen aan de meerdaagse 

excursies zijn geïnformeerd.  

Ouder: waarom niet jaarlijks sparen voor de kosten van deze excursies?  

Jacqueline: in het verleden was de deelname hieraan zeer laag. Ook was dit organisatorisch 

lastig te regelen met de bank. Het is interessant om te onderzoeken wat hedendaags mogelijk 

is.  

Docent: op blz. 8 is vanaf 2024 een stijging bij LD te zien. Waar komt deze stijging vandaan, 

gezien de doorwerking van de lagere aanmeldingen van voorgaande schooljaren? 

Jacqueline: er moet worden voldaan aan de functiemix. Daarnaast kent de bovenbouw 

inderdaad weinig leerlingen, maar alle vakken moeten wel gegeven worden.  

Docent: waarom stijgt LC niet mee gezien de functiemix? 

Directie: dit komt omdat de school op dit moment veel LB’ers heeft gezien de aanwas van 

nieuwe collega’s die vrijwel allemaal onderbouwdocenten zijn. Dit betreft een groot deel van de 

flexibele schil en tijdelijke contracten waarvan wij nog niet weten of de contracten 
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gecontinueerd worden. Met LC’ers zijn wij zodoende nog voorzichtig, 

ook gezien de financiële positie van de school.  

Docent: de termijn om de NPO-gelden in te zetten wordt verlengd. Komt dit nog terug in de MR?  

Directie: indien het betekent dat taakuren wijzigen of grote wijzigingen plaatsvinden in de 

begroting, dan uiteraard.  

Docent: is de indexatie van de verbouwing gelukt? 

Jacqueline: dat is inderdaad gelukt als het gaat om de bouwkosten. Dit is een ander verhaal als 

het gaat om de inrichting van de school.  

Docent: in het document ‘voorstel keuzevakken’ staat dat door de hoeveelheid unieke roosters  

kleine groepen ontstaan, met alle financiële consequenties van dien. Wat houdt dit in? 

Directie: als je break-even wilt spelen, dan moet een klas uit een aantal leerlingen bestaan dat 

ver in de 20 ligt. Kleine vakken kosten dus veel geld. In het maatwerktraject, waar de lessentabel 

onderdeel van is, wordt hier op terug gekomen.  

2e perioderapportage 2022 

Opmerkingen over dit stuk zijn reeds besproken bij agendapunt ‘Meerjarenbegroting 2023-2027’. 

Voorstel keuzevakken 

Docent: betreffende het voorstel kleine vakken: komt dit later nog ter instemming terug in de 

MR? 

Directie: jazeker. Het is wenselijk dat de MR ook vertegenwoordigd is in de werkgroep die 

hiervoor wordt opgericht. 

Docent: in het document staat dat bij zowel havo als op vwo in de vrije ruimte bij de N-profielen 

geen talen meer gekozen kunnen worden. In bijlage 3 staat dit nog wel? 

Docent: hoe zit het met de doorstroom van een havist met een N-profiel die wil doorstromen 

naar VWO. Deze moet dan een extra taal kiezen. Loopt deze dan niet grote achterstanden op? 

Directie: hetgeen in de bijlage staat klopt. Op havo kan bij de N-profielen voor een moderne 

vreemde taal gekozen worden. 

Leerling: op gymnasium is een extra taalvak nu niet meer mogelijk, behalve als extra vak. Daar 

zijn vervolgens weer strenge eisen aan gekoppeld. 

Directie: er moeten keuzes gemaakt worden. Als een leerling erg gemotiveerd is, blijft deze 

mogelijkheid bestaan. 

Docent: waarom kan bij C&M het vak aardrijkskunde niet als gemeenschappelijk vak worden 

gekozen? 

Directie: dit is wettelijk zo bepaald.  

Ouder: is bij dit voorstel rekening gehouden met de visie van de school? Is dat terug te zien bij 

de profielkeuzes?  

Directie: bij het voorstel is rekening gehouden met de visie van de school (een breed aanbod 

aanbieden), de keuzes die leerlingen de afgelopen schooljaren gemaakt hebben, de input die de 

secties en decaan gegeven hebben, de betaalbaarheid en het creëren van vier duidelijk 

onderscheidende profielen. 

Leerling: met dit voorstel worden de keuzes van leerlingen beperkt.  

Docent: de keuzemogelijkheid voor de leerlingen is nog groot. Daarnaast lost dit voorstel veel 
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roosterproblemen op.  

Directie: er is nu gekozen voor een middenweg; het aantal keuzes is 

beperkter geworden (er is nog genoeg te kiezen zodat leerlingen 

zichzelf kunnen zijn) en tegelijkertijd verbetert het rooster. De decaan krijgt veel input van de 

leerlingen. Deze input is meegenomen in dit voorstel.  

Ouder: er wordt in het rapport ook gesproken over andere zaken om het rooster te 

optimaliseren. Hoe zit het met de lokalenindeling? 

Directie: in het nieuwe rooster zullen de vaklokalen meer worden losgelaten.  

Aanpassing PTA H4 bedrijfseconomie 

Ouder: is er een pedagogische afweging geweest om het onderdeel dat geschrapt wordt te 

behouden? 

Directie: hier is geen aanleiding/noodzaak voor geweest.  

Geactualiseerde beleidsagenda 2022-2023 

Docent: het verzoek om bij de stukken die weinig wijzigen (bijvoorbeeld het dyslexie- en 

dyscalculieprotocol) de wijzigingen in de documenten geel te markeren. 

Directie: staat genoteerd.  

Rondvraag 

Docent: hoe kan het dat het surveillancerooster van de eerste proefwerkweek niet in orde was? 

Directie: dit wordt nog nagegaan. Wat er gebeurd is, moet geen tweede keer gebeuren. Er vindt 

nog een evaluatie plaats.  

Docent: waarom zijn er geen postvakken meer voor docenten?  

Directie: omdat de postvakken meer als opslagplek werden gebruikt. Er zijn nu sectiepostvakken 

die ook volstaan.  

Docent: wordt er nog informatie verstuurd over welke lokalen/ruimtes/faciliteiten waar te 

vinden zijn?  

Directie: dit gebeurt op korte termijn. 

Leerling: de mediatheek is nu een stilteruimte geworden. Groepsopdrachten kunnen daar nu 

moeilijk uitgevoerd worden omdat er niet gepraat kan worden.  

Directie: de werkplekken in de hal bij binnenkomst zijn geschikt om aan groepsopdrachten te 

werken.  

Ouder: hoe wordt de MR geïnformeerd over het nieuw in te voeren rooster? 

Directie: de MR wordt aanstaande maandag, wanneer het besluit genomen wordt, geïnformeerd 

over het rooster.  

Docent: kan de MR meegenomen worden in de communicatie die hierover naar de ouders en 

leerlingen gaat?  

Directie: prima 

Ouder: graag meer vasthouden aan de tijdsplanning van de vergadering. 

Leerling: leerlingen moeten op het schoolterrein blijven. Blijft dit voor langere tijd zo? 

Directie: dit is een tijdelijke maatregel gezien het incident dat onlangs plaatsgevonden heeft. Bij 
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de eerste proefwerkweek wordt dit losgelaten. In de nieuwsbrief wordt 

gecommuniceerd wat dan gaat gelden.  

Leerling: de plekken voor het stallen van fietsen voor bovenbouwleerlingen zijn te beperkt. 

Directie: er wordt opnieuw naar de verdeling van het stallen van fietsen gekeken.  

Leerling: het valt op dat er veel afval in en rondom school te vinden is. 

Directie: goed om te horen dat de LMR dit niet acceptabel vindt. De directie is dezelfde mening 

toegedaan. 

Docent: wat kost Mr. Chadd? Wordt dit nog geëvalueerd? 

Directie: wordt nagevraagd. Rapportages verschijnen regelmatig en worden geëvalueerd. De 

kosten vallen nu binnen de NPO-gelden. 

Brainstorm toekomstvisie Van Maerlantlyceum 

Directie: de directie is benieuwd hoe de MR aankijkt tegen de toekomstvisie van het Van 

Maerlantlyceum. De directie heeft binnenkort hierover een gesprek met J. Kusters van de RvB. 

Voorzitter MR: de MR wil graag op korte termijn hierover in gesprek gaan met J. Kusters. De MR 

stemt dadelijk af wanneer de uitnodiging verstuurd wordt en wie bij dit gesprek aanwezig 

kunnen zijn. 

Het gesprek tussen de MR en J. Kusters vindt op maandag 28 november 2022 plaats. De MR wil 

helderheid ontvangen aangaande het proces over de toekomstplannen voor het Van Maerlantlyceum 

(welke stappen zijn gezet en welke stappen gaan nog gezet worden) en de gang van zaken aangaande 

de invulling van de posities van de rector en conrector. 
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Actiepunten vanuit de MR 

    

 Actiepunten doorlopend Verantwoordelijk Datum 

 

 

 

MR leden sturen tekstuele opmerkingen naar de 

secretaris. De secretaris stuurt deze door naar de 

schoolleiding. 

 

Secretaris MR 

 

doorlopend  

 Actiepunten  

 Dit schooljaar wordt op papier gezet hoe deze 

uitwisselingsreizen in de toekomst (korte en lange 

termijn) eruit komen te zien. Dit wordt nog 

besproken in de MR. 

Directie In de loop van 

schooljaar 2022-

2023 

 Docenten die ervaring hebben met 

examenklassen worden uitgenodigd om het 

document Handboek Examinering nog eens goed 

te bespreken met de examensecretaris. Dit wordt 

opgenomen in het de beleidsagenda van de MR. 

Examensecretaris In de loop van 

schooljaar 2022-

2023 
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Besluitvorming MR Van Maerlantlyceum      15-11-2022 

 

Agendapunt: Besluit: 

Ter instemming 

Voorstel keuzevakken   

De vergadering stemt unaniem in. 

 

Zoals tijdens de vergadering benoemd is, moet de 

wijziging betreffende de MVT voor Havo 4 nog worden 

doorgevoerd zoals wel correct opgenomen is in bijlage 3. 

 

Ter instemming 

Aanpassing PTA H4 

bedrijfseconomie 

De vergadering stemt unaniem in. 

Ter advisering 

Meerjarenbegroting 2023-2027 

De vergadering adviseert positief. 

 

De MR gaat ervan uit dat de opmerkingen die gemaakt zijn 

tijdens de vergadering meegenomen worden.  

 

 


