
Conceptverslag MR- vergadering donderdag 8 november 2022 19.30 uur. 

Locatie: Notre Dame 

 
1. Opening, vaststelling agenda. 

 
19.30 uur: de voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en stelt vast welke leden 
aanwezig en afwezig zijn. 

 
Aangezien er een nieuw lid van de oudergeleding is, wordt gestart met een 

voorstelronde. 

 
1. Vaststelling van de agenda. 

 
Volgens de jaarplanning staat het SOP (schoolondersteuningsplan) op de agenda. In overleg met 

de SL is dit agendapunt, mede door de nieuwe samenstelling van de SL en het 

ondersteuningsteam, verplaatst naar de MR-vergadering van februari. 

Hetzelfde geldt voor het professionaliseringsplan dat in concept al voor de zomervakantie is 

besproken. Ook dit punt gaat naar de MR-vergadering van februari. 

De RIE staat samen met het Coronaplan op de agenda van de MR-vergadering van december. 
 

 
2. Mededelingen/ingekomen stukken 

Terugkoppeling brief ouder over aantal instructielessen. 
 

Nadat de brief in de MR en in de ouderraad is besproken is er een terugkoppeling geweest met de 

ouder en haar zoon. Deze ouder begrijpt na de toelichting de keuze voor 1 instructieles per vak 

per week. De SL erkent dat zorgvuldige informatie over deze keuze aan zowel ouders als 

leerlingen onduidelijkheden kan voorkomen. Hier ligt ook een taak voor de teams van leerjaar 4 

en 5. 

LO toelichting kleuren. 
 

LO werkt bij de overgang naar het volgend schooljaar met een kleurcode. Deze staat vermeld in 

de schoolgids. Daarnaast gebruikt LO in de lessen een kleurcode om de verschillende niveaus bij 

een bepaalde activiteit aan te geven. Dit is uitdrukkelijk geen waardeoordeel en speelt ook geen 

rol bij de bevordering van een leerling. Met de LO-sectie is afgesproken dat zij dit vastleggen op 

papier en (nogmaals) met leerlingen communiceren. 



Onderwijs aan AMV-ers (alleenstaande minderjarige vreemdelingen) en Oekraïners. 
 
 

Op 7 november is er met de wethouder onderwijs van de gemeente Berg en Dal gesproken over 

het aanbod van onderwijs aan +/- 60 AMV-ers en 40 Oekraïense leerlingen die op dit moment in 

de gemeente wonen. Notre Dame en het Montessori College Groesbeek zouden dit onderwijs 

moeten gaan aanbieden. Notre Dame ondersteund het belang en ook de urgentie van het 

opzetten van onderwijs voor deze groep jongeren. Tegelijkertijd is aangegeven dat er behalve een 

gebrek aan expertise ook geen geschikt personeel en een geschikte ruimte beschikbaar is. 

Daarnaast is onduidelijk wat het niveau en daarmee de onderwijsbehoefte van deze groep is. Er 

komt nu eerst een projectgroep die deze behoeftes in kaart zal brengen. Vervolgens zal Notre 

Dame bekijken of er aan een selectieve groep jongeren onderwijs kan worden aangeboden. 

 
Beverproblematiek 

 

Op dit moment zijn er zo’n 20 bevers in de omgeving actief. Dit leidt tot overlast rondom de 

school. Doordat er dammen worden gebouwd stijgt het waterpeil in de vijver en dreigt de school 

onder water te lopen. In overleg met de over provincie wordt het doorsteken gedoogd. Samen 

met een aantal instanties (provincie, gemeente, Geldersch Landschap, stichting Faunabeheer, de 

Zoogdierenwerkgroep) en buurtbewoners is een overleg gestart om tot een duurzame oplossing 

te komen. 

 

 
3. Verslagen MR-vergaderingen. 

Vastgesteld verslag vergadering 20 juni 2022 ter informatie. 

Het conceptverslag vergadering 6 oktober 

Agendapunt 1: er komen 2 nieuwe leerlingen in de MR. 

Agendapunt 3: informatie over de ouderbijdrage op de site is nog steeds niet aangepast. Naar nu 

blijkt staat er op 2 plaatsen informatie op de site. De incorrecte informatie wordt verwijderd. 

Agendapunt 4: een van de leden van de PMR geeft, zoals afgesproken een korte mondelinge 

toelichting over de onderwerpen die in de PMR besproken zijn. 

Er wordt voorgesteld om een besluitenlijst toe te voegen aan de notulen. Voorstel wordt 
aangenomen. Daarnaast is er de vraag of de notulen op de site kunnen worden gepubliceerd. Op dit 
moment is dat niet het geval. Het voorstel om ze geanonimiseerd te publiceren wordt 
aangenomen. 

 

 
4. Aanvullende leermiddelen. 

Naar aanleiding van het voorstel vanuit de MR is er voor dit schooljaar een regeling (bijlage 4a) 

voorgesteld om examenbundels die op de lijst verplicht aan te schaffen leermiddelen staan te 

vergoeden. Het voorstel krijgt de instemming van de MR. 

5. Buitenlandse reizen. 

Het overheidsbeleid heeft bepaald dat wanneer ouders niet willen betalen voor bijzondere 

activiteiten, deelname van hun kinderen aan deze door school georganiseerde activiteiten niet 



kan worden ontzegd. In het geval van buitenlandse reizen betekent dat elke leerling die zich 

opgeeft voor deelname ook mee mag. Om het financiële risico voor de school te beperken heeft 

deze een minimum van 90% betalende ouders gesteld als voorwaarde voor het door laten gaan 

van de hele reis. Dit percentage is tot stand gekomen in overleg met VO-besturen uit de regio en 

tevens is het een risico dat voor school acceptabel is. 

Dit jaar zijn er buitenlandse reizen naar Berlijn en Parijs. Het is de bedoeling dat er volgend 

schooljaar weer een uitwisselingprogramma voor leerjaar 3 komt. Daarnaast streeft de school ook 

naar betaalbare en duurzame reizen hetgeen betekent o.a. dat vliegen zoveel mogelijk wordt 

voormeden. 

 

 
6. Taalbeleid op Notre Dame 

Het concept taalbeleidplan voor Notre Dame is al voor de zomervakantie voorgelegd aan de PMR 

en de MR. Daarop is schriftelijk gereageerd door verschillende leden van de twee geledingen. De 

opmerkingen en suggesties zijn verwerkt in het nu voorliggende plan. 

Een aantal vragen opmerkingen. 

De taalfunctionaris heeft als taak het taalbeleid te propageren en coördineren. Deze taak wordt 

belegd bij een docent (met gevoel voor de Nederlandse taal) 

De verplichte taaltoets maakt geen deel uit van het taalbeleidsplan. Deze taaltoets wordt met 

ingang van schooljaar 2022 – 2023 niet meer afgenomen. 

Docenten van andere vakken dienen voldoende geëquipeerd te zijn voor het in praktijk brengen 

van het taalbeleid bij hun vak. 

De tekst van het taalbeleid wordt aangepast aan de actualiteit: ‘expertisegroep’ wordt ‘sectie’. 
 

 
7. Ontwikkelingen op het leerplein 

Dit schooljaar is er een projectgroep ‘Werksfeer op het leerplein’ ingesteld. Doel: de werksfeer op 

het leerplein verbeteren waardoor het leerrendement wordt vergroot. Per november worden de 

eerste acties doorgevoerd. Zo zijn er algemene gedragsafspraken opgesteld voor leerlingen en 

voor medewerkers. Doel is ook om de uniformiteit en daarmee de voorspelbaarheid van wat de 

verwachtingen zijn ten aanzien van het werken op de leerpleinen te vergroten. Daarnaast zijn er 

op de leerpleinen schermen geplaatst die zichtlijnen onderbreken waardoor er meer rust 

gecreëerd wordt. In het voorjaar zullen de aanpassingen worden geëvalueerd. Op de lange 

termijn kunnen er meer structurele aanpassingen van het werken op de leerpleinen worden 

ingevoerd. Te denken valt aan clusterleerpleinen (binas, talen en gamma leerplein) en verticale 

leerpleinen (bijv. leerjaar 1 t/m 3 samen). 

 

 
8. Rondvraag 

Vraag : moet er een jaarverslag komen van de werkzaamheden van de MR?  

 

Reactie voorzitter MR: in het reglement wordt bekeken wat daarover beschreven staat. 

Zo ja, dan zal dit verslag gemaakt moeten worden. Het MR-reglement wordt op de site 

geplaatst.



Vraag: kunnen er niet door het schooljaar heen webinars georganiseerd worden? De ervaringen 

daarmee zijn goed: laagdrempelig en interactief. 

Reactie SL: de goede ervaringen zijn wederzijds. Het is de bedoeling dat er ook dit schooljaar, 

afhankelijk van de actualiteit en thema’s die spelen (per leerjaar) webinars worden 

georganiseerd. 

Vraag: kunnen er voor de MR en Ouderraad aparte mailadressen komen in het geval ouders 
rechtstreeks naar een van deze geledingen willen reageren? 

Reactie SL:  de ervaring uit het verleden heeft geleerd dat deze mailadressen niet of nauwelijks 

werden gebruikt en dat mails die nu via de info@notredame.nl binnenkomen altijd op de 

goede plek komen. 

Vraag: is er een allergieënprotocol op Notre Dame 

Reactie SL: ja, dat is er. Ligt op verschillende plaatsen: bij de receptie en bij de schoolleiders. Het 

is goed om dit binnen school weer onder de aandacht te brengen. 

 

 
De voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering 

 

 
Actielijst 

 

onderwerp naam datum afgerond 

Opstellen jaarverslag MR? Wat staat 
hierover in het MR-reglement? 

Voorzitter MR 20 – 12 – 2022  

MR vergadering van 22 – 02 – 2023 
verplaatsen 

Voorzitter MR 20 – 12 – 2022  

MR-reglement op de site plaatsen Voorzitter MR 20 – 12 – 2022  

Goedgekeurde geanonimiseerde notulen 
MR op de site plaatsen 

SL 20 – 12 – 2022  

Allergieënprotocol agenderen bij SL SL 20 – 12 - 2022  

 

mailto:info@notredame.nl
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