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Afwezig: Michiel Wijma, Sadaf Ghafouri, Rachel van Haeren 
 
MR 18.30 - 18.45 uur 

1    

 
 

 
MR en directie 18.45 - 20.30 uur 
 

1 Opening en vaststellen agenda 
De voorzitter opent de vergadering om 18.30 uur en 
heet de aanwezigen welkom. 

  

2 Notulen 5 november 
De notulen worden zonder wijzigingen aangenomen. 

MR  

3 Mededelingen vanuit de schoolleiding 
- Stand van zaken pestprotocol 

VVL geeft 4 februari een presentatie aan het 
MT en daarna gaat het protocol naar de teams 
en volgt de implementatie. 

- Nieuwbouw stand van zaken 
College van burgemeester en wethouders 
heeft ingestemd met het definitieve ontwerp. 
Nu gaat het naar de gemeenteraad die moet 
instemmen. Wanneer de gemeenteraad niet 
instemt, volgt op 13 of 14 januari een 
bespreking (dan wil BUK spreekrecht voor de 
leerlingen regelen), stemt zij wel in dan wordt 
het op 28 januari een hamerstuk.  

- Stand van zaken leerlingenstatuut 
HOO gaf aan dat dit nog niet is besproken in 
de leerlingenraad. Zij gaat hiermee aan de 
slag. 
Morgen is paarse vrijdag viering om aan te 
geven dat op Veurs iedereen geaccepteerd 
wordt zoals hij/zij is. 

BUK inf. 

4 Schoolplan vaststellen 
De MR stemt in met het schoolplan. 

BUK IR MR 
ingestemd 

5 Verzuimprotocol vaststellen 
MON vraagt of het protocol nog naar de teams moet 

BUK IR MR 
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om te bespreken. BUK geeft aan dat bij het opstellen 
van het protocol twee teamleiders waren betrokken. 
De vraag is of de juiste stappen zijn gezet om een 
voorstel om te zetten in beleid.  
Omdat het in de teams nog wordt gedeeld, komt dit 
volgend overleg op de MR-agenda voor instemming. 
Voor de kerstvakantie stuurt BUK het naar de ouders 
ter kennisgeving en het treedt na de kerstvakantie in 
werking. 

6 Leerlingmentor (plan presenteren) 
Omdat beide leerlingen afwezig zijn, schuift dit 
agendapunt door naar de volgende agenda. 

LMR Inf.  

7 Jaarplanning 
Korneel neemt ons mee in de aanleiding om de 
werkdruk van personeel aan het eind van het 
schooljaar te verkleinen. 
Het voorstel wordt besproken. De MR reageert 
positief. 
BUK gaat het plan verder uitwerken met BDS. 

BUK bvf1 

8 Schoolreis Londen 
- Eerste brief naar ouders m.b.t. voorinschrijving 

was summier. BUK reageert dat hierover 
contact is geweest met BRI. De tweede brief 
die naar ouders is gegaan van leerlingen die 
meegaan is door meerdere mensen gecheckt. 

- Er wordt gevraagd om voor het zakgeld een 
richtbedrag aan te geven. Om grote verschillen 
in te besteden bedragen tegen te gaan. 

- Is er rekening gehouden met de Brexit? Wat 
zijn de consequenties voor de Londen reis? Dit 
moet goed gecommuniceerd worden met 
ouders. Volgens BUK heeft het de aandacht 
van de organisatie van de Londen reis. 

OMR Inf. 

9 Buitenlesactiviteiten 
- Volgens BUK is er geen beleid. De MR heeft 

behoefte aan beleid op dit punt.  
- Het advies van de MR is dat de 

aandachtspunten die in de vorige notulen 
staan worden meegenomen in het te vormen 
beleidsstuk. 

- Met betrekking tot reiskosten die ouders 

MR Ini. 
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moeten betalen is er een discussie. Ouders 
dienen niet voor extra kosten te komen 
staan.Omdat de kosten voor elke leerling 
anders zijn, is het niet mogelijk om deze in de 
schoolkosten mee te berekenen. Een optie is 
een zin op te nemen in de schoolgids waarbij 
ouders worden geïnformeerd dat er extra 
(reis)kosten mogelijk zijn tot een bepaald 
maximum. BUK zorgt dat de juiste formulering 
in de schoolgids komt. 

 Rondvraag 
-René en Michiel hebben net een voorstel gekregen 
(maandag 13 januari) van Remco om de schoolkosten 
te bespreken. 
- René geeft aan dat het taalgebruik (scheldwoorden) 
nog te wensen over laat. Volgens de PMR spreekt het 
personeel leerlingen aan die dit gedrag vertonen. De 
vraag is, hoe kunnen wij straatcultuur buiten de school 
kunnen houden. Binnenkort vindt er een training voor 
personeel plaats waarin dit een aandachtspunt kan 
zijn. 

  

 Afwezige leerlingen 
BUK stelt voor contact op te nemen met ouders over 
aanwezigheid leerlingen. LAM/MON ondernemen 
actie. 

  

 Meenemen naar volgend overleg 28 januari 
- Verzuimprotocol 
- Leerlingmentor 
- Jaarplanning 

Meenemen naar overleg 12 maart 
- Voorstel beleidsstuk buitenlesactiviteiten 
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