
Notulen MR- vergadering- donderdag 6 oktober- 19.30- Locatie: Notre Dame 

Bijlagen: enquête vanuit de leerlingen en nagekomen stuk. 

 

1. Opening, vaststelling agenda. 

 

De voorzitter heet iedereen welkom. Hij meldt wie er afwezig of later is.  

 

Een ouder stopt bij de MR en bedankt iedereen voor de prettige samenwerking. Nu zijn er 

nog vier ouders. Dat is wettelijk gezien meer dan genoeg. Of er nog een ouder bijkomt wordt 

besproken door de vier ouders.  

 

De leerlingen die nu in de MR zitten allemaal in klas 5. De twee nieuw te werven leerlingen 

zouden uit klas 3 of 4 moeten komen.  

 

De agenda wordt vastgesteld, nadat gemeld wordt dat punt 6 niet alleen ter informatie is, 

maar ook besproken wordt.  

 

 

2. Mededelingen  / ingekomen stukken 

 

Schooljaar 2021/ 2022  

Slagingspercentages. Spannend door nieuw onderwijsconcept. 90% is geslaagd. Daar mogen we 

trots op zijn. Is dit vooral te danken aan Kunskapsskolan? Dat kan niet worden aangetoond, op 

veel plekken wordt wel genoemd dat de leerlingen uit deze groep door het coachen meer 

eigenaarschap vertonen.  

De groep leerlingen die vorig jaar examen deed, was relatief klein. Waar we een hoog 

doorstroompercentage hebben (hoger dan landelijk) hebben we (ook door corona) een flinke 

groep in klas 4 vakken opnieuw laten doen. Deze leerlingen zullen dit jaar examen doen, de 

groep die verder dit jaar examen doet heeft in klas 1 bewust voor Kunskapsskolan gekozen.  

Ouders en leerlingen zijn blij met mogelijkheid om klas 4/5 tegelijk te doen. Soms trekt een 

leerling uit deze groep zich net voor het examen terug, of richt hij zich teveel op zijn 

examenvakken, dat weten we nu en dat zal door de coaches in de gaten gehouden worden. 

Overgang van 3 naar 4 heeft sinds het afgelopen jaar een norm. Een overgangsnorm moet 

vaststaan, kan niet gaande de rit worden bijgesteld. De schoolleiding geeft aan dat de norm nooit 

tijdens een schooljaar wordt verzwaard, als het al wordt bijgesteld zal dit in het belang van de 

leerling zijn. Ook voor leerlingen die een vak zullen kiezen na klas 3 kan er iets extra’s worden 

gevraagd bovenop de basis, zodat het hun bagage in de bovenbouw ten goede komt.  

 

3. Vastgesteld verslag vergadering 20 april 2022 

Conceptverslag vergadering 20 juni 2022 

Bij punt 2 ?– vakantierooster – de vrijdag na Hemelvaart zijn we- net als alle Nijmeegse 

scholen- vrij. 



Bij punt 3 – de schoolleiding stuurt aanvullende informatie via de mail.  Zie bijlage.  

Bij punt 5- ouderbijdrage: leerlingen die de ouderbijdrage niet hebben betaald, mogen mee 

met excursies. Toch staat er in de schoolgids het tegenovergestelde. Dat klopt niet. Dat mag 

niet, is niet in lijn is met de visie van school, dus dit zal uit de schoolgids verwijderd worden.  

 

De ouderbijdrage wordt toegelicht. Deze bestaat uit een algemeen bedrag voor leerlingen uit  

alle leerjaren (voor bv ouderavonden, kopiëren, etc.) en een bedrag per leerjaar voor kosten 

die specifiek in dat leerjaar worden gemaakt (excursies, reisjes, etc.).  

 

Als 80% - 90% van de ouders betaalt voor excursies kan een excursie doorgaan en kunnen de 

kosten voor niet-betalende leerlingen gedekt worden. We zijn in gesprek met andere 

schoolbesturen welke norm zij hanteren om tot een precies percentage te komen. 

 

Als uitstapjes in het verleden niet doorgingen, wat is er dan gebeurd met dat geld? Dat geld 

zou niet gedeclareerd zijn. Dit wordt nagekeken.  

Vorig jaar  is 10.000 euro per leerjaar (afkomstig uit de NPO-gelden) gebruikt is om per team 

iets leuks te organiseren (alle excursies en kamp klas 3). Dit jaar is er ook weer 7.000 per 

leerjaar vanuit de NPO-gelden beschikbaar. Sommige leerjaren hebben ook nog wat over van 

vorig jaar en dat kan hierbij opgeteld worden. 

 

‘Extra bedragen’ worden ook volgend jaar voorgelegd aan de MR. 

 

 

4. Concept jaarplan MR/ PMR 2022-2023 

Bij november- niet ter info maar ter instemming: 

-professioneel statuut 

- HRM-plan  

- Leerlingenstatuut (toevoegen) 

Er wordt de vraag gesteld of dit in één vergadering kan in november, maar deze vraagt blijft liggen. 

Is het handig om de MR en Raad van toezicht samen te brengen zonder schoolleider? De rol van de 

RvT is toezicht houden op het bestuur. In het reglement wordt verder het e.e.a. uitgewerkt. Het is 

goed dat te controleren en op te volgen. Het is handig het reglement op te volgen.  

MR heeft informatierecht. Vanuit dat recht wil ze graag op de hoogte blijven van wat in de PMR 

besproken wordt. Vooral omdat sommige punten op beide agenda’s staan en dat onderdelen 

herhalen zinloos is. Notulen inzien is niet nodig, maar een samenvatting (punten uit de jaarplanning) 

is wel handig. Hoe dit vormgegeven wordt, wordt niet geëxpliciteerd. 

 

 

5. PTA (en PTV) cohort 2022-2024 en examenreglement  

 

Examenreglement – ter instemming 

Verandering op blz. 9 artikel 17. Punt 4.  



Een kandidaat kan begin leerjaar 5 één toets uit leerjaar 4 herkansen. Eerst waren dat er 

meer, omdat er toen meer PTA-onderdelen getoetst werden in klas 4. Nu is dat nog maar 

15%.  

 

De naam adjunct-directeur is vervangen door schoolleider. 

 

De term praktische opdracht is gespecificeerd. Mondelinge tentamens vallen niet onder 

praktische opdrachten. Dat betekent dat leerlingen die doubleren hun cijfer voor gemaakte 

praktische opdrachten (hoger dan een 6.0) mogen laten staan, maar niet hun cijfers voor 

mondelinge tentamens.  

 

Artikel 17 punt 9- hier staat een typefout die verwijderd moet worden. 

 

Examenreglement wordt vastgesteld. 

 

PTV- ter info 

Rekenen is erin opgenomen. Leerlingen die geen wiskunde hebben mogen rekenles volgen, 

voorafgaand aan hun rekentoets. Het cijfer telt niet mee in de zak-slaagregeling.  

 

PTA – ter instemming 

Kleine aanpassingen per vak zijn ten opzichte van het vorige PTA. 

 

PTA wordt ook vastgesteld. 

 

 

6. Start schooljaar –  

Goed verlopen: 

1. Meer tijd voor docenten om te zorgen dat alles stond en leerlingen rustiger konden 

beginnen. Leerlingen startten nu op donderdag. Dit werkte goed. Ook voor leerlingen om 

te wennen. Eerstejaars vonden een lege school ook fijn om te wennen. 

2. Aan het einde van de vakantie zijn de nieuwe collega’s al op school geweest om 

klaargestoomd te worden voor onze manier van werken en coachen. De nieuwe collega’s 

zijn ervaren krachten die het goed doen. 

3. Noordhoff had vertraging in het leveren van nieuwe online methodes en Klik werkte niet 

(vervanger Portal). Dat was een tegenvaller.  

4. Nieuwe schoolleiders waren beperkt aanwezig i.v.m. het afsluiten van hun vorige baan. 

Zij zijn kundig en konden goed starten. De nieuwe directeur-bestuurder staat te popelen 

om te beginnen. De teams hebben prima kunnen werken in de beperkte afwezigheid van 

de schoolleiding.  

Een leerling uit de MR heeft een enquête afgenomen (bijlage) waaruit blijkt: leerlingen gebruiken 

teveel sites / plekken voor verschillende vakken, daar hebben ze last van. 80% van onze leerlingen 

geeft dit aan. Docenten lopen hier ook tegenaan. Dat was de reden om naar KLIK over te stappen. 

Kunnen de PowerPoints allemaal in Apprentice? Afspraak is dat dat onder kopje ‘missie/ presentatie’ 

in de Portal staat. Maar niet ieder vak werkt in de portal en teveel plaatjes kan niet in de portal. 

Docenten moeten daar iets mee. Dit wordt intern opgepakt. 

 



Ingekomen Brief 

Brief van een moeder (examenleerling) over zorgen om instructietijd. . Eerst waren er twee 

instructie-uren en nu nog één. Daar maakt ze zich zorgen over. Een brief naar MR / schoolleiding en 

OR. 

De achtergrond van één instructie wordt besproken. Uitgangspunt: de keuzevrijheid kwam niet tot 

zijn recht in het oude rooster. Door één instructie aan te bieden krijgt iedere leerling dezelfde basis 

en kan hij daarnaast kiezen wat hij nodig heeft voor dat vak. Dit kan hij halen in een workshop en dat 

kan gaan om bv. een verduidelijking bij die instructie of een ander onderdeel van dit vak.  De leerling 

kan ook onderscheid maken in de hoeveelheid workshops die hij volgt per vak, bv. meer workshops 

volgen voor een vak dat lastig is. Nadeel van 1 instructie per week: je bent direct een week kwijt als 

een les uitvalt / als de leerling ziek is.  

Uit de enquête van leerlingen komt vooral dat leerlingen meer leerpleinen willen. Over de inrichting 

hiervan wordt de week na deze vergadering vergaderd door de docenten. Er zitten maximaal 30 

leerlingen op een leerplein, want anders wordt de effectiviteit verkleind. 

Er ontstaat een gesprek over incidenten; over meer keuze in een instructiedocent voor leerlingen. Er 

wordt ook genoemd dat sommige vakken maar één workshop hebben. De MR gaat niet over 

incidenten. De school zal evalueren en verbeteren. Dat proces zal in hoofdlijnen in de MR besproken 

worden. 

De gemaakte opmerkingen over incidenten worden door de voorzitter meegenomen naar de 

werkvloer. De schoolleiding gaat met de moeder in gesprek.  

 

 

7. Aanvullende leermiddelen 

Situatie: de examenbundels die vakken (Ne, Eng, Fra, wis A, Wis B en bio) dit jaar op de 

leermiddelenlijst hebben gezet moesten door de ouders zelf betaald worden. Dat is in strijd met het 

feit dat de school alle leermiddelen hoort te betalen. Hoe gaan we hiermee om?  

NB: niet iedere leerling heeft deze bundels aangeschaft. 

Er ontstaat een gesprek over  deze bundels, het gebruik en hoe te handelen. Een idee is om de 

leerlingen te vergoeden die de (niet gebruikte) bundel inleveren aan het einde van het jaar. 

Docenten kunnen op die manier dertig stuks vergaren om  het jaar erna te gebruiken. De veroudering 

van die bundels speelt soms wel een rol. De schoolleiding komt met een plan. 

 

8. Onderwijstijd 

Geplande en gerealiseerde onderwijstijd vorig en huidig schooljaar wordt bekeken. Voor dit 

schooljaar en voor dit schooljaar wordt hiermee ingestemd. 

 

 

9. Rondvraag en sluiting 



Op de ouderavond klas 4 is gepraat over hoe Qompas als instrument kan dienen om een 

dossier aan te leggen dat je kunt gebruiken bij gesprekken die je voert bij de 

vervolgopleiding. Het is goed om te weten dat dit voor sommige leerlingen belemmerend 

kan werken: die durven nu niks in te vullen omdat het zulke grote gevolgen kan hebben. 

Daarnaast kan een opleiding je ook niet weigeren bij door dossier / het 

kennismakingsgesprek. 

 

Inkijkexemplaren van boeken op leerpleinen, is dat geen goed idee? 

 

De bosloop (l.o.) moet binnen een bepaalde tijd. Waarom wordt dat niet beoordeeld op 

inzet? Tegenargument: bij andere vakken gaat het ook om prestaties. In de schoolgids wordt 

echter gemeld dat de leerling beoordeeld wordt op inzet, dus dit is niet in lijn met wat 

beoogd wordt. De schoolleiding komt hierop terug en de voorzitter zet t opnieuw op de 

agenda.  

 

Ouders van leerlingen uit klas 2 hadden graag eerder willen weten dat hun kinderen op kamp 

gingen. Dat hoorden ze nu pas een paar dagen eerder.  

 

Laat leerlingen vrij in of ze aantekening maken (met de hand). De laptops moeten vaak van 

tafel. Er ontstaat een gesprek. Afweging: leerlingen hebben een andere voorkeur bij het 

maken van aantekeningen. De vaardigheid ‘aantek.’maken moet echter ook geoefend 

worden. Leerlingen typen sneller dan ze schrijven. Laptop dicht is wel handig tijdens de 

instructie. Een lid van de MR wordt gevraagd te inventariseren bij de teams. 

 

Notre Dame staat op TikTok, want uit data blijkt dat veel leerlingen uit groep 7/8 vaak via 

TikTok op onze site zijn gekomen en zich hebben aangemeld voor de open dag. Bedrijf is 

discutabel.  Op TikTok zitten is ook verslavend. Het is een dilemma.   

 

Hoe ga je om met TikTok was als les voor de onderbouw handig geweest. Dat wordt 

meegenomen voor volgend jaar. 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.30. 

 


