
Notulen MR-vergadering 08-01-2019             

Aanwezig:  Mariska Björk (notulist), Marjon van Dam,  Jannet Koomen, Yolanda van Leijden, 
Wilma van Renswoude, Judith van Wonderen en  
Remco van Zelst 

Afwezig: Mireille Boerwinkel 
 
 
1. Notulen vorige vergadering (16-10-2018) 
Reeds goedgekeurd en verzonden 
Vragen/opmerkingen betreffende de notulen: 

 
 

2. Mededelingen 
- Wij verwelkomen Wilma van Renswoude. Ze is de moeder van Joë die in zijn eerste 

jaar zit. Vanaf deze vergadering behoort ze tot het team. 
 
 
3. Ingezonden stukken 

-  Werkagenda praktijkonderwijs. Dit betreft een pilot vmbo/pro-samenwerking om 
 leerlingen die in het grensgebied Pro en VMBO zitten, de kans te geven om 
 gedurende de eerste 2 jaar te kunnen bepalen welk type onderwijs beter past. De 
 pilot is geïnitieerd door de overheid. MR-leden hebben akkoord gegeven om 
 praktijkschool De Brug op te geven voor deze pilot. 
Mochten we niet in aanmerking komen voor de pilot, dan onderzoeken beide 
scholen hoe zij zelf dit traject vorm kunnen geven. Ook daar stemt de Mr mee in. 
 

 
4. Schoolse zaken 

- Schoolreizen: 
Kamp in de Ardennen gaat niet door vanwege te weinig aanmeldingen. Het 
waterkamp gaat wel door eveneens als de buitenlandreis (ongeveer 25 leerlingen 
per schoolreis).  

- Het pro-diploma wordt erkend. 
 

5. Rondvraag 
- Er wordt opgemerkt dat leerlingen van de bovenbouw de eerste weken van 

januari regelmatig uitval hadden van lesuren. Helaas blijkt dat de bezetting vooral 
in deze periode niet altijd voldoende is, door een combinatie van zieke 
leerkrachten en vrij te besteden dagen. Er wordt gezorgd dat de leerlingen van de 
onderbouw in ieder geval zo min mogelijk uitval hebben. Dit vraagstuk blijkt niet 
eenvoudig op te lossen en naar verwachting is de meeste uitval achter de rug. 



 
Data MR-vergaderingen voor komend schooljaar:  
 

o 13-11-2018 19.30 uur MR-vergadering 
o 08-01-2019 19.30 uur MR-vergadering 
o 05-02-2019 19.30 uur  MR-vergadering  (vervalt) 
o 12-03-2019 19.30 uur MR-vergadering 
o 07-05-2019 19.30 uur MR-vergadering 

 


