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Notulen MR-vergadering 11-01-2022 
Aanwezig: Coen Pontenagel, Niels van den Eijnde, Gineke van der Wegen, Patrick Luyt, Renate van 
Keulen, Martine Brouwer, Frank Coolen (ouder), Frédérique Boerlage (ouder), René Potters (ouder), 
Bodi van Alem (leerling), Roel Beks (leerling), Tess van de Camp (leerling) 
 
Gasten: Emmeken van der Heijden (rector), Tim Strik (conrector), Ronald Meijer (ICT), Jacqueline 
Roosenboom (financiële administratie) 
Toehoorder: Nicole van Overveld (secretaris ouderraad) 

 
Agendapunt 
 

            Status 

 Voorbespreking MR (19:00-19:30) 
- Voorbespreking agendapunten MR-vergadering 
 

 

 MR-vergadering (19:30-21:30) 
- Vaststellen agenda en ingekomen stukken 
- Goedkeuring conceptnotulen van 09-11-2021 en 14-12-2021 

 

1. Presentatie Ronald Meijer (ICT) over de overstap naar de OMO-
cloud. 

Ter informatie 

2. Presentatie over het begrotingsproces Ter informatie 
3. NPO-programma Ter instemming 
4. Perioderapportage Ter informatie 
5. Resultaten 1e periode Ter informatie 
 - Rondvraag  
   
   

Vaststellen agenda en ingekomen stukken  

De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. De conceptnotulen van 
09-11-2021 en 14-12-2021 zijn goedgekeurd. 

Presentatie Ronald Meijer (ICT) over de overstap naar de OMO-cloud 

Samenvatting presentatie: op onze school is de telefonie en de MS server sterk verouderd. Op 
termijn dient MS 7 op de leerlingenlaptops te worden vervangen. De mogelijkheid om back-ups te 
maken van MS Outlook, Teams en OneNote ontbreekt wat veel handmatig werk voor ICT tot gevolg 
heeft. De wens is standaardisatie, het aanmaken van automatische back-ups, adaptieve telefonie, 
structuur in MS Sharepoint en OneDrive, verbetering infrastructuur (Sivon) en scholing voor 
medewerkers. Oplossing zou zijn het werken via een OMO-Cloud (kent vele voordelen, maar er is 
wel een volledige afhankelijkheid met de OMO-Cloud/dienst van Microsoft) of alles in eigen beheer 
laten (geen standaardisatie, eigen hardware onderhouden en afhankelijkheid daarvan, telefonie zelf 
aanschaffen, om de 5 jaar alles vervangen).  
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Ouder: hoeveel scholen maken op dit moment gebruik van de OMO-
Cloud? En wanneer meer scholen deel gaan uitmaken van deze OMO-
Cloud, heeft dat dan nadelige gevolgen voor de snelheid van het internet? 
Ronald: op dit moment vier scholen. Wanneer meer scholen deel gaan uitmaken van de OMO-
Cloud, levert dat geen vertragingen op. Ook de afstand tussen Tilburg en Eindhoven levert geen 
problemen met snelheid op. 
 
Ouder: waar koopt OMO de diensten in? 
Ronald: OMO heeft lokale servers. Tevens maken zij gebruik van datacentra van IT-bedrijven. 
 
Ouder: zijn er andere partijen dan OMO geraadpleegd? 
Ronald: nee, de mogelijkheden die de vereniging biedt wegen niet op tegen het aanbod van 
andere partijen. 

Docent: zijn wij als school straks niet erg afhankelijk van de diensten van Microsoft? 
Ronald: klopt, dit zal allemaal via de OMO-Cloud verlopen.  

Ouder: is cybersecurity meegenomen in de afweging van dit plan? 
Ronald: ja, er is overal 2-factor authentication aanwezig. Ook tegen DDos-aanvallen zijn wij goed 
beschermd door middel van firewalls. 

Ouder: kun je in de toekomst ook opschalen in snelheid van internet als dat nodig is? 
Ronald: ja, als wij naar de OMO-Cloud overgaan, is dat mogelijk en zal dit meegenomen worden 
voor de langere termijn. 

Docent: krijg je MR later nog een bevoegdheid in dit plan? 
Directie: nee, behalve als het financiële consequenties heeft wat dan naar voren komt in de 
begroting die ter advisering zal voorliggen.  

Ouder: aan welke termijn moeten wij denken als het gaat om de overstap naar de OMO-Cloud? 
Ronald: de planning is in mei tijdens de meivakantie. 

Presentatie over het begrotingsproces 

Samenvatting presentatie: de OMO-scholen moeten de begroting anders vorm gaan geven, 
onder andere naar aanleiding van de NPO-gelden. Tevens is er geen realistische 
verenigingsbegroting voor de jaren 2022-2026. De scholen moeten zodoende een herziene 
begroting aanleveren. 

Docent: is er alleen sprake van een formatwijziging of vinden er ook inhoudelijke wijzigingen in de 
begroting plaats? 
Directie: de verwachting is dat het alleen gaat om een formatwijziging mits het nieuwe format geen 
aanvullende inhoudelijke eisen kent.  
Docent: is het mogelijk om de wijzigingen die worden doorgevoerd te markeren, vooral als deze 
inhoudelijk zijn? 
Directie: daar zal rekening mee worden gehouden. 

 

 

Perioderapportage 
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Docent: op blz. 3 staat dat er een NT2-docent aangesteld wordt. Is er ook 
behoefte aan een remedial teacher? 
Directie: daar is behoefte aan, maar het blijkt lastig om een remedial 
teacher te vinden. De werving is nu tijdelijk stilgelegd zodat wij ons kunnen concentreren op de 
werving van andere posities in de organisatie die op dit moment noodzakelijker worden geacht. 

Docent: de rijksbijdragen vallen hoger uit. Wordt het verschil geplaatst onder de lumpsum of komt 
dit bij OMO terecht? 
Jacqueline: het wordt toegevoegd aan de lumpsum.  

Docent: betreffende de subsidie van de monumentenstatus: hoe wordt deze uitbetaald? 
Jacqueline: deze gelden komen bij OMO binnen en staan daar nu gereserveerd tot het moment 
van verbouwing. In eerste instantie veronderstelden wij dat deze gelden direct bij de school 
binnenkwamen. 

Docent: bij de personele lasten staan enkele uitkeringen/subsidies beschreven. Zijn deze reeds 
betaald vanuit de overheid? 
Jacqueline: deze zijn reeds uitbetaald.  

Docent: wat is het verschil op de afschrijving van de ICT-apparatuur omdat deze nu lager uitvalt? 
En wat is de invloed daarvan op de tweede vervangingsronde van de laptops? 
Jacqueline: hier wordt op teruggekomen. 

Resultaten 1e periode 

Directie: opvallend is dat de havo-kansklas lager scoort dan de overige H2-klassen (verschil van 
10%). De A2-klassen en G2-klassen doen het cijfermatig goed. Bij leerjaar 3 vallen de scores van één 
bepaalde klas negatief op (slechts 45% van de leerlingen uit deze klas heeft op dit moment een 
voldoende rapport). Naar aanleiding daarvan zal er een analyse plaatsvinden en, indien gewenst, 
een interventieplan worden opgesteld. Bij leerjaar 4 scoren H4 en V4 minder dan voorgaand 
schooljaar (bij H4 is er geen directe aanleiding om in te grijpen, bij V4 komt er een 
herstelprogramma voor scheikunde voor cluster EA). Bij de overige leerjaren zijn de resultaten naar 
verwachting. Gezien de resultaten is het plan om in leerjaren 1 t/m 3 extra mentor- en studielessen 
in te roosteren tot en met periode 2 waar gewerkt wordt aan de executieve vaardigheden. Na 
periode 2 wordt dit geëvalueerd. Het huidige programma van de kansklassen wordt voortgezet.  

NPO-programma 

De directie geeft een toelichting op het stuk. Opvallend was dat de respons op de 
vragenlijsten erg laag was en daarom ook niet significant te noemen zijn. 

Ouder: waarom mogen de aangeschafte boeken niet onder de NPO-gelden worden geschaard? 
Directie: de boeken waren in eerste instantie inderdaad onder de NPO-gelden geboekt. Nu blijkt 
het dat sommige zaken strikter gehanteerd te worden dan verwacht waardoor het waarschijnlijk 
niet onder deze gelden geboekt kan worden. 
Ouder: geldt deze verklaring ook voor de extra inzet van mentoren in de brugklas, die niet uit de 
NPO-gelden betaald worden, terwijl de post ‘doubleren tweede klas mentoren’ weer wel onder de 
NPO-gelden valt? 
Directie: de extra uren voor de inzet van mentoren kunnen bekostigd worden uit de NPO-gelden. 
Naar deze posten zal nog eens goed gekeken worden bij het opstellen van de herziene begroting 
(zie agendapunt “presentatie over het begrotingsproces”).  
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Ouder: het scholen van mentoren is belangrijk, vindt de school, maar daar 
lees ik niets van terug in het NPO-programma? 
Directie: dit is beschreven in het schoolplan. Afgelopen schooljaar en ook 
komend schooljaar wordt hier scholingsgeld voor ingezet. Ook deze gelden zullen verantwoord 
worden. 

Jacqueline: in eerste instantie is bij het opmaken van de begroting alles wat past bij het NPO-
programma onder de NPO-gelden geschaard. Tussentijds zijn er bijstellingen geweest in de 
opgevoerde posten. De school wil de NPO-gelden graag volledig gebruiken voor het onderwijs.  

Leerling: komen er ook vragenuurtjes voor de bovenbouw net vóór de proefwerkweek? Hier is 
namelijk vraag naar. 
Directie: dat kunnen wij zeker opnemen. 

Leerling: wat is het exacte probleem van de VML-uren en hoe kan dit worden opgelost? 
Directie: het VML-uur wordt vaak gebruikt als een extra studie-uur. Dat is niet de bedoeling, omdat 
het VML-uur bedoeld is om gericht aan een vak te werken onder begeleiding van een vakdocent. 
Daarnaast spelen er nog organisatorische zaken (leerlingen zitten bij een vak die zij niet volgen).  
Docent: zijn er al ideeën over het herinrichten van het VML-uur? 
Directie: belangrijk is de communicatie. Wij vernemen dat docenten vaak niet weten wat van hen 
verwacht wordt bij een VML-uur. Docenten moeten hier beter over geïnformeerd worden. 
Daarnaast moet er gekeken worden naar de organisatie van de uren. 
Docent: wat ook opvalt is dat bovenbouwleerlingen veel vragen stellen tijdens deze uren (over 
lastige onderwerpen) en onderbouwleerlingen hierdoor ondergesneeuwd raken en geen vragen 
durven te stellen. Het is wenselijk om de onderbouw- en bovenbouwleerlingen te scheiden in deze 
uren. 
Directie: dit signaal zal zeker meegenomen worden in de analyse. 
Docent: op welke termijn gaat het VML-uur geanalyseerd worden en aangepast worden? 
Directie: het VML-uur is onderdeel van het reguliere onderwijs, niet van het NPO-programma. Wij 
hebben in dat opzicht dus voldoende tijd om het VML-uur goed te analyseren. Voorgaand 
schooljaar zijn er reeds interventies geweest (organisatorisch), maar het VML-uur verloopt nog 
steeds niet optimaal. Organisatorische en logistieke problemen kunnen snel getackeld worden. De 
wens is om het VML-uur op korte termijn huidig schooljaar te analyseren. 
Docent: is het de wens om het VML-uur sowieso te handhaven? Er kan ook gedacht worden aan 
een structureel vragenuur voor leerlingen waar leerlingen op optionele basis vragen kunnen stellen 
aan vakdocenten. Klaarblijkelijk wordt het VML-uur op dit moment vooral ingezet om vóór de 
proefwerkweek vragen te stellen en wordt tijdens de periode de urgentie van het VML-uur niet 
gevoeld. 
Directie: dit schooljaar gaat, zoals bekend, in het traject maatwerk ook gekeken worden naar de 
lessentabel. Het VML-uur kan goed meegenomen worden in dit traject. De school wil het leerproces 
en eigenaarschap van leerlingen bevorderen, formatief evalueren en toewerken naar een 
leercultuur (in plaats van een toetscultuur). Het VML-uur biedt de mogelijkheden om dit te 
verwezenlijken.  
Ouder: is er geen constructie denkbaar waarbij ouderejaars jongerejaars ondersteunen bij het 
VML-uur? 
Directie: dat is een mooie vorm. Dit gebeurt nu met bijlessen. Tegelijkertijd moeten ook 
bovenbouwleerlingen de gelegenheid hebben om vragen te stellen en om begeleid te worden.  
Docent: het is jammer dat het VML-uur na 1,5 jaar nog steeds niet goed op de kaart staat. Dat is 
zonde van de tijd, geld en het rooster. 



 

5 
 

Directie: daarom willen wij ook op korte termijn interventies gaan doen 
en dit schooljaar goed gaan bespreken hoe een VML-uur eruit zou moeten 
zien. 

Docent: er staat dat de organisatie Lumens de leerlingen gaat helpen bij de executieve 
vaardigheden. Wat kunnen zij wel wat wij niet kunnen? 
Directie: de aanvraag loopt nog. Lumens heeft veel ervaring met dit soort vaardigheden alsmede 
sociaal-emotionele vaardigheden. 

Docent: er staat dat er een extra studieles komt voor klassen 1 t/m 3. Vindt dit op een negende 
lesuur plaats? 
Directie: dat hoeft niet automatisch zo te zijn.  
Docent: hoe worden mentoren, die deze extra studielessen moeten gaan draaien, 
gecompenseerd? 
Directie: dit komt uit de uren die vrijgekomen zijn vanuit de omschakeling naar het 45-
minutenrooster. Bij de secties ligt het initiatief hoe zij deze uren onderling willen verdelen. 

Docent: in het document staat: “Er staat nog een vraag uit naar de ondersteuning in 
wiskunde voor de onderbouw. We hopen daarop tijdens de vergadering helderheid over 
te hebben.” Is hier al meer duidelijkheid over? 
Directie: deze duidelijkheid is er helaas nog niet. 

Docent: is het aanbieden van drie studielessen voor de brugklas in periode 2 niet overdreven veel? 
Zij hebben er immers wekelijks al twee. 
Directie: wij vinden niet dat drie studielessen voor de brugklas te veel is gezien er ook hiaten zijn 
bij de executieve vaardigheden van dit leerjaar. 

Docent: wanneer vindt de evaluatie van de multifunctionele ruimtes plaats? 
Directie: naar verwachting in februari. 

Rondvraag 

Directie: graag wordt opgemerkt dat er een derde tijdvak komt voor de examenleerlingen. Dit is 
fijn voor de leerlingen, maar zorgt wel voor een organisatorische uitdaging. Ook moet bewaakt 
worden dat docenten niet teveel verschillende versies moeten maken zodat de toetsing 
representatief blijft. Met het examenbureau wordt hier al over nagedacht. 
Docent: ik neem aan dat hier al een draaiboek voor klaarligt gezien de situatie hetzelfde is als vorig 
schooljaar? 
Directie: er ligt een draaiboek, maar aangezien het examenreglement in de tussentijd aangepast is, 
zal het draaiboek ook aangepast moeten worden. Daarnaast hebben wij nu minder tijd om dit aan 
te passen. 
Leerling: betekent dit dat leerlingen, die door corona toetsen hebben gemist, ook dit schooljaar 
inhaaltoetsen kunnen herkansen? 
Directie: hier wordt op dit moment druk over nagedacht.  

Ouder: wat is de status van de Von Flotowlaan. Hoe zeker is het nu dat wij over kunnen naar dit 
gebouw? 
Directie: het is pas zeker als wij het gebouw betrekken. Een alternatief is er niet.  

Ouder: wat gebeurt er in het worst-case scenario? 
Directie: dan betrekken wij de Von Flotowlaan medio kerst 2022, wat absoluut niet de voorkeur 



 

6 
 

heeft. 
Docent: zijn er scenario’s geschreven voor de verhuizing van de school? 
Directie: nog niet, maar de manager huisvesting houdt zich hier nu volop 
mee bezig. 
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Besluitvorming MR       
  11-01-2022 
 

Agendapunt: Besluit: 
Ter instemming 
NPO-programma 

De vergadering stemt unaniem in, mits: 
 

- Het VML-uur op korte termijn geoptimaliseerd 
wordt. De MR wil graag zien dat onderbouw- en 
bovenbouwleerlingen van elkaar gescheiden worden 
in aparte lokalen en leerlingen niet meer ingedeeld 
mogen worden bij vakken die niet in hun lesrooster 
staan. Daarnaast is het wenselijk dat het VML-uur op 
korte termijn geanalyseerd wordt (visie, inhoud, 
praktische invulling, organisatie) zodat deze analyse 
meegenomen kan worden naar het plan 
onderwijsprogrammering.  

- De vragenuurtjes voor de bovenbouwleerlingen ook 
vlak vóór de proefwerkweek worden aangeboden. 

- In overleg met de mentor en afdeling besloten kan 
worden of er van de extra studieles (executieve 
vaardigheden) gebruik wordt gemaakt en voor welke 
leerlingen dat dan moet gelden.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actiepunten vanuit de MR 
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 Actiepunten doorlopend Verantwoordelijk Datum 
 
 
 

MR leden sturen tekstuele opmerkingen naar de 
secretaris. De secretaris stuurt deze door naar de 
schoolleiding. 
 

Secretaris MR 
 

doorlopend  

 Actiepunten vanuit MR-vergadering 11-01-2022 
 Wat is het verschil van de afschrijving van de ICT-

apparatuur omdat deze nu lager uitvalt? En wat de 
invloed daarvan op de meerjarenbegroting? 

Jacqueline (via 
directie of 
communicatie per 
mail) 

Eerstvolgende 
MR-vergadering 

 Actiepunten langere termijn 
 De directie inventariseert bij de secties of de secties 

blokuren ingeroosterd zouden willen hebben voor 
de optimalisering van het lesrooster. De directie 
inventariseert tevens bij de leerlingenraad wat de 
ervaringen zijn over de blokuren. De directie 
informeert de MR hierover. 

Directie April 2022 

 Nagaan of er al een keuze is gemaakt in de tool die 
gebruikt wordt voor de foutenanalyse bij 
summatieve toetsen (bijlage 2 pagina 17 van 
document schoolprogramma NPO) en de MR 
hierover informeren 

Directie en 
toetsdeskundige 

Later dit 
schooljaar 

  

 

 

 


