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Verslag van de vergadering van maandag 3 oktober 2022  
   
Aanwezig:    
Dhr. Horst    Voorzitter   
Dhr. T. Telleman   PG   
Dhr. R. Liesting   PG   
Dhr. W. Westerhoff  PG  
Dhr. W. Faber   PG   
Mevr. A. Langhout  LG  
Mevr. L. van der Vegt  LG   
Mevr. S. Schutte   LG   
Dhr. E. Zwart  OG 
Mevr. S.J.G. Brefeld  Rector  
Dhr. J. Bruinse  Secretaris   
 
Afwezig:    
Dhr. M. Oostveen   PG 
Dhr. R. Ramrattan  OG   
Dhr. Assink   OG 
   
  
   

1. Opening en mededelingen  (M1084/M1082/M1085) 
1. De voorzitter verwelkomt de nieuwe leden in de raad: mevr. Van der 

Vegt namens de leerlinggeleding en dhr. Faber namens de 
personeelsgeleding. Beide leden stellen zich voor.  

2. De voorzitter onderstreept het belang dat de leden te allen tijden vrij 
kunnen spreken en nodigt de leden uit daarnaar te handelen.  

3. De voorzitter benoemt dat enkele leden afwezig zijn, waaronder dhr. 
Oostveen. Hij zal wegens herstel van langdurige ziekte langer afwezig 
zijn in de raad. 

4. Dhr. Ramrattan had in de vergadering van 07 juni 2022 gevraagd of er 
een terugkoppeling kwam op de gemeenschappelijke vergadering van 
RvT en MR. De voorzitter geeft aan dat er naar aanleiding van de serious 
game een schoolscan is gemaakt.1 De voorzitter benoemt dat er geen 
woordrapport is bijgevoegd ter verduidelijking van de modellen die 
zichtbaar zijn in het rapport. De voorzitter brengt in herinnering dat de 
serious game duidelijk tracht te maken wat voor een school we zijn en 
welke we zouden willen zijn. Hierin duiden we ons als een overwegend 
strategische school en willen we een incrementele school worden.2 
Volgens de voorzitter past deze wens bij de ontwikkeling die de 
schoolleiding in gang heeft gezet met het huidige schoolplan.  
Dhr. Faber vraagt op wiens verzoek dit is gemaakt. De voorzitter geeft 
aan dat dit naar aanleiding van de gezamenlijke vergadering is geweest. 
Volgens de voorzitter was het verfrissend dat de leerling steeds aan zet 
was en de andere groepen mochten aanvullen. De anderen mochten 
aanvullen.  

 
1 M1084 
2 Iets dat in kleine stapjes wordt opgebouwd. In dit geval verwijst het naar lesstof. 
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De schoolscan is de uitkomst van dit gesprek.  
Dhr. Faber vraagt zich af wat we met deze schoolscan kunnen doen. De 
voorzitter geeft aan dat het aan dit gremium is om te bepalen wat we 
ermee willen. Dhr. Zwart geeft aan dat het enerzijds goed is om ons te 
ontwikkelen naar incrementeel, maar anderzijds we moeten ook letten 
op onze reputatie van een overwegend strategische school. Hij 
benadrukt dat dit ook een deel van onze leerlingpopulatie oplevert. Dhr. 
Zwart zou graag vervolgstappen willen zien, omdat de gesprekken 
anders een losse flodder zijn. Voordat we dat kunnen doen zou de 
voorzitter graag meer duiding willen hebben van de statistieken. De 
voorzitter onderneemt hierop actie. Dhr. Telleman geeft aan op dit 
moment niet in staat te zijn om iets met de data te kunnen. Dhr. 
Westerhoff sluit zich bij de mening van dhr. Telleman aan.  
Dhr. Faber wil van de voorzitter meer context hebben over waarom we 
deze data in bezit hebben. De voorzitter legt uit dat ieder jaar een 
gezamenlijke vergadering tussen de RvT en de MR wordt 
georganiseerd. De organisatie van deze vergadering wordt steeds 
afgewisseld. De vergadering is wettelijk bepaald om de relatie tussen de 
twee gremia te bevorderen. In de afgelopen vergadering had de RvT de 
vergadering georganiseerd en gekozen voor een serious game als 
invulling. Dat is de reden dat we deze data in ons bezit hebben. 
De voorzitter blikt tot slot vooruit. Dit jaar is het aan de MR om de 
gezamenlijke vergadering te organiseren. De invulling van deze 
vergadering zal in een volgende zitting onderwerp zijn van gesprek.  

5. De voorzitter geeft de raad ter kennis de notulen van de OPR.3  Dit 
zorgoverleg in de regio stroomlijnt alle zorgleerlingen in de Gelderse 
Vallei. Eventuele vragen die naar aanleiding van de notulen naar voren 
komen, kunnen via de voorzitter worden teruggekoppeld aan de OPR.  

6. Afgelopen schooljaar is de schoolgids door de oudergeleding 
goedgekeurd mits er inhoudelijk niets zou veranderen.4 Dhr. Zwart geeft 
aan dat de OG nog steeds akkoord is met de gepubliceerde inhoud van 
de schoolgids. LG en PG hebben geen vragen. 

7. De voorzitter geeft aan dat de MR voortaan een ander 
ondersteuningsorgaan heeft. Het afgelopen jaar werd de raad bijgestaan 
door de MR academie. Deze bleek echter onvoldoende inhoudelijke 
kennis paraat te hebben. Tot 31 december kunnen de leden nog gebruik 
maken van de diensten van de MR academie. Vanaf 1 oktober maken 
we gebruik van de Medezeggenschapsondersteuning van de AOB. 
Deze is gekozen wegens hun scherpe prijs, toegang tot een juridische 
dienst en mogelijkheden tot bredere advisering. In de vergadering van 
november zal de secretaris de raad informeren hoe de leden hier gebruik 
van kunnen maken.  

  

 
3 M1082 
4 M1085 
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8.  
 

2. Notulen (M1068) 
1. De notulen zijn, behouden de typefouten, aangenomen.  

 
3. Plaatsvervangend voorzitter 

1. Na het vertrek van dhr. Van Weert is de positie van plaatsvervangend 
voorzitter vacant. De voorzitter vraagt de raad wie van de geleding deze 
taak op zich wil nemen. Dhr. Zwart geeft aan erover na te denken. De 
voorzitter geeft aan dat in het geval van een vervanging de vergadering 
al klaar staat en je persoonlijk bericht krijgt als het nodig blijkt te zijn. 
Dhr. Westerhoff geeft aan deze rol wel te willen doen als het echt niet 
anders kan.  

 

4. MR jaarverslag (M1086) 
1. De voorzitter geeft aan dat Dhr. Ramrattan nog moet worden benoemd 

als nieuw lid in het jaarverslag. 
2. Naar aanleiding van een opmerking over het onderdeel “koffie met de 

voorzitter” geeft de voorzitter aan dit onderdeel ter discussie te willen 
stellen aangezien niemand langskomt. Dhr. Faber geeft aan dat het niet 
standaard hoeft. Dhr. Westerhoff geeft aan dat het tijdstip hier een rol in 
speelt. De voorzitter geeft aan dat hij dan terugschakelt naar 
maandelijks. Op aanvraag kan altijd. Dhr. Telleman geeft aan dat het 
onderdeel “Koffie met de voorzitter” wellicht aan de aandacht is ontglipt. 
De raad geeft de voorzitter mee hier nog eens extra aandacht aan te 
besteden. De raad heeft verder geen vragen omtrent het jaarverslag.  

3. Behoudens de aanpassing bij punt 1 is het jaarverslag aangenomen.   
 

5. Mr begroting (M1083) 
1. De voorzitter dient met deze begroting een amendement in om de MR 

begroting te verhogen met de kosten van het MR abonnement bij de 
AOB. Dhr. Zwart vraagt of dit budget weleens wordt gebruikt. De 
voorzitter geeft aan dat hijzelf gebruik maakt van het beschikbare geld 
om cursussen te volgen. De voorzitter geeft aan dat de secretaris zich 
ook mag scholen van het budget. Dhr. Faber vraagt of er wel eens  
budget wordt afgekeurd door de directie. De voorzitter geeft aan dat 
deze kosten door de school moeten worden gedragen. Dit is wettelijk 
bepaald. Hierin zijn ook de kosten van eventuele geschillen opgenomen. 
Dhr. Westerhoff vraagt of dit in het geval van een geschil op persoonlijke 
noemer is. De voorzitter geeft aan dat enkel de rechtspersoon van de 
MR in het geval van een geschil mag optreden en dat is onderdeel van 
het voorzitterschap.  
 

6. Rondvraag 
1. Mevr. Langhout heeft een update voor de raad omtrent de gezondere 

kantine. Er is een poll uitgezet waarbij 33% van respondenten wel 
gezonder eten wil zien in de kantine en 67% niet. Volgens haar is het 
meest interessante dat leerlingen graag meer vegan en vegetarische 
opties zien en meer gluten en suikervrij producten. Dan zou er voor 
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diverse diëten iets te kiezen zijn. Mevr. Langhout geeft aan dat er 200 
respondenten waren. Dhr. Liesting geeft aan dat de schoolleiding zich 
niet kan verschuilen achter het idee dat we niet gezonder eten kunnen 
aanbieden omdat leerlingen het dan wel bij de Albert Heijn zullen halen.5 
Hij stelt dat hier sprake is van een lerend proces die de schoolleiding uit 
de weg gaat. Dhr. Liesting stelt vast dat deze houding veelzeggend is 
aangezien je de winst van de kantine dan voorop stelt. Dhr. Westerhoff 
stelt dat de populatie bepaalt wat er gegeten wordt. Hij stelt voor dat je 
kunt proberen om in de kleine pauze en een deel van de grote pauze 
een ander aanbod aan te bieden. Dhr. Zwart vraagt of het reëel is om te 
ondernemen voor 33% van de populatie. Hierbij geeft dhr. Liesting aan 
dat het zelfs 33% van 200 leerlingen betreft. De voorzitter stelt dat het 
perspectief van de schoolleiding het huidige kantinebeleid is. Nu blijkt 
33% van de ondervraagde groep toch verandering te willen, dan zou je 
volgens dhr. Faber hier toch iets mee moeten. Dhr. Liesting stelt dat je 
de poll groter zou moeten maken om een signaal af te geven. Nu vinden 
66 leerlingen van de totaal 1400 leerlingen iets. Hier zouden de 
mentoren behulpzaam kunnen zijn om een groter bereik te krijgen. Dhr. 
Faber stelt dat het niet allemaal van statistieken moet afhangen.  
Mevr. Van der Vegt geeft aan dat het beschikbare aanbod maar één deel 
van de discussie is. Gezondere opties zijn momenteel ook de duurdere 
optie. Hierdoor hebben de producten nooit een kans van slagen. De 
voorzitter vraagt de LG met welk middel zij hun achterban hebben 
ondervraagt. Mevrouw Langhout geeft aan dat er een poll via Instagram 
is verspreid. Dhr. Zwart vraagt of we er wel een vervolg aan gaan geven. 
De oudergeleding vindt dit punt wel belangrijk. De voorzitter geeft aan 
dat het een onderwerp is dat steeds terugkomt. Wanneer een volgende 
stap hierin genomen moet worden, moet de ondervraagde groep groter. 
Een grotere groep respondenten zal helpen de rector te overtuigen van 
de noodzaak tot verandering. Mevr. Schutte geeft aan het ook via 
Google forms zou kunnen maar de respons hieruit is meestal te laag. 
Dhr. Westerhoff vraagt of er verschil bestaat tussen het junior of 
hoofdgebouw aan wensen. Mevr. Langhout geeft aan dat zij dit niet 
weet. Dhr. Liesting geeft aan dat in dit soort gevallen alles framing is. 
Een shake naast een kroket zetten zorgt ook voor het probleem. Mevr. 
Langhout geeft aan dat je niet de keuze voor de leerling zou moeten 
maken. Dhr. Liesting geeft aan dat als je de framing niet aanpakt dan 
zorg je er indirect voor dat het geen kans van slagen heeft. Dit probleem 
heeft volgens hem direct te maken met een verandering in de 
schoolcultuur. Stel, je begint hiermee bij het junior gebouw, dan voed je 
de leerlingen op en trek je het vervolgens door naar het hoofdgebouw. 
Dhr. Faber stelt als leerlingen vragen om gezonder te eten en dat hier 
behoefte aan is dan is het werken met prijsprikkels erg interessant. De 
vette hap duurder maken dan gezond eten. De voorzitter geeft aan dat 
we op dit vlak als raad alleen kunnen adviseren en niet kunnen bepalen. 
Om hierin verandering te bereiken hebben we de rector nodig en die 
weet je te overtuigen door een grotere groep respondenten. Dhr. Faber 
stelt voor aan meer gezond aanbod en de prijs lager. De voorzitter vraagt 

 
5 Zie M1056 verslag MR vergadering 17-01-21 punt 4.3 voor meer context.  
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de geledingen of zij heil zien om meer leerlingen te vragen om data te 
krijgen voor een advies richting te rector. Dhr. Zwart stelt dat de 
discussie wel nuttig is gegeven de 33%. Mevr. Schutte geeft aan dat het 
aanbod vooral ruimer moet niet zozeer gezonder. Dhr. Liesting geeft aan 
dat het dan niet om gezonder gaat. Dhr. Telleman geeft aan dat de wens 
nu onduidelijk blijkt vanuit de leerlinggeleding. Volgens hem kunnen we 
als raad alleen acteren als het duidelijk is. Mevr. Langhout geeft aan dat 
de leerlingraad enkel de onderbouw zou kunnen bereiken en niet de 
bovenbouw. De voorzitter geeft aan dat er wel bereidwilligheid is bij een 
groot deel van de bovenbouw mentoren. De MR zou dit keer de enquête 
kunnen uitzetten. Dhr. Telleman geeft aan dat de data nu geen richting 
aangeeft in wat we willen bereiken. De voorzitter geeft aan dat het wel 
een terugkerend thema is en wil van de geledingen weten of zij het punt 
willen voortzetten. Dhr. Liesting stelt vast dit punt uiteindelijk niet verder 
te willen uitzoeken gezien de constante onduidelijkheid. Ook de LG ziet 
af van verdere acties. Hiermee is het punt afgesloten. 

2. De voorzitter deelt nog mee dat RvT graag bij de MR vergadering 
aanwezig is, maar liever niet die van november. De voorzitter vraagt de 
raad of zij instemmen met de vergadering van 9 januari. De raad is 
instemmend en een uitnodiging zal worden verstuurd naar de RvT. 
De voorzitter geeft aan dat dhr. Oostveen niet snel terugkomt. In het 
geval van langdurige afwezigheid in de MR is in het  
Medezeggenschapsreglement niets vastgelegd over wat er met de 
vacante zetel gebeurd. Nu dhr. Oostveen een jaar afwezig is wil de 
voorzitter de volgende vergadering een amendement indienen op het 
regelement. De voorzitter benoemt dat hij zijn plannen eerst met dhr. 
Oostveen heeft besproken en die zou prettig vinden als hij in de raad 
vervangen kon worden. De voorzitter geeft aan dat hij in dit soort 
gevallen de reservelijst wil inzetten. Momenteel staat dhr. Bruinse als 
eerste op de reservelijst om het lidmaatschap van dhr. Oostveen te 
vervangen. Dhr. Bruinse wil de vervanging van dhr. Oostveen doen en 
zal gelijktijdig zijn taak als secretaris blijven uitoefenen. Dhr. Liesting 
vraagt of deze procedure niet via de PRA zou moeten gaan. De 
voorzitter geeft aan dat de MR hierin leidend is. De voorzitter zal de 
volgende vergadering zijn voorstel en aanpassing van het regelement 
aan de raad voorleggen.  
 

7. Voorstel route CAO (M1081) 
1. Het stuk is een concept en is sinds de PRA vergadering al wat gedateerd 

volgens de voorzitter. De voorzitter verduidelijkt voor de raad dat dit 
onderdeel de PG in de MR betreft. De voorzitter duidt dat de afgelopen 
CAO laat was afgesloten tussen de sociale partners. In de CAO zijn een 
aantal opdrachten geformuleerd voor de MR. Een grote opdracht is het 
vanuit het personeel vaststellen waar een geldbedrag van ongeveer 
€228.000 aan besteed gaat worden om werkdrukverlaging te 
bewerkstelligen. De route en plan om dit geld uit te geven wordt via de 
MR vastgesteld. 

2. De voorzitter geeft aan dat de google forms in het voorstel is vervangen 
door een werkgroep. Deze groep is afgelopen maand gestart en gaat in 
de school uitzoeken wat er aan werkdruk gedaan kan worden. De 
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werkgroep maakt een soort menukaart met opties die eerst aan de 
raadsleden wordt voorgelegd. Het liefst heeft de voorzitter er een 
discussie over. Het is zijn voorstel om de menukaart tijdens de studiedag 
in februari voor te leggen aan de secties. Er moet ook een 
informatiemoment komen, digitaal of fysiek. Na het overleg op 
sectieniveau zal een top 3 per sectie worden doorgegeven aan de MR. 
Dat vormt dan de basis voor het voorstel van de voorzitter die in maart 
wordt besproken. Dhr. Westerhoff vraag om verduidelijking hoe deze 
menukaart er uitkomt te zien. De voorzitter geeft aan dat dit nog 
onduidelijk is aangezien de groep net is begonnen. De voorzitter geeft 
aan dat mevr. Olsman namens de PRA in deze werkgroep zit en weet 
wat voor tijdsdruk er op zit. Dhr. Westerhoff hoopt dat dit allemaal 
mogelijk is binnen de gestelde tijden. Dhr. Westerhoff stelt dat er dan 
vanuit de MR een advies komt naar de rector. De voorzitter verduidelijkt 
dat er een meerderheid moet zijn onder het personeel voordat er iets 
wordt afgegeven. Dhr. Westerhoff vraagt hoe de voorzitter dit voor elkaar 
wilt krijgen. De voorzitter geeft aan dat via de opties in de 
sectievergaderingen worden besproken, voorkeuren worden 
doorgegeven. Vervolgens komt er op deze manier een meerderheid uit. 
De voorzitter nodigt de raad uit om feedback te geven op zijn plan. Dhr. 
Faber en Dhr. Liesting onderstrepen het belang van dat het werkbaar 
moet blijven. Dhr. Westerhoff maakt zich zorgen aangezien de MR zich 
nu afhankelijk maakt van een werkgroep. Tevens is dhr. Westerhoff 
bezorgd dat de menukaart teveel data gaat bevatten die dan in een te 
korte tijd moet worden verwerkt. De voorzitter ziet er heil in omdat de 
vorige variant omtrent werkdrukverlagende middelen geen meerderheid 
van het personeel kende en weinig opties kende. De voorzitter geeft aan 
dat er een advies vanuit de werkgroep komt en de MR beslist. Dhr. Faber 
vraagt of dhr. Westerhoff het proces vertrouwt. Dhr. Westerhoff 
antwoord bevestigend maar vindt het ook moeilijk. 
 

21:05: de voorzitter heet de rector welkom in de vergadering. 
 
 

8. Voorstel van directie (M1080)  
1. Het voorstel heeft een conceptstatus en betreft voornamelijk de 

onderdelen die het bevoegd gezag volgens de nieuwe CAO dient de 
regelen. De voorzitter vraagt de geledingen of er vragen zijn. Geen van 
de geledingen heeft vragen.   
 

9. Bestuursverslag (M1078) 
1. De voorzitter geeft aan dat het verslag gaat over het afgelopen 

kalenderjaar. De voorzitter vraagt de rector wie er op pagina 9 buiten 
beschouwing wordt gelaten. Het betreft hier Mevr. Nijhuis. Zij wordt via 
het samenwerkingsverband betaald en was via de Onderwijspecialisten 
bij het Marnix gedetacheerd. 

2. De rector verduidelijkt dat de functionaris die naast mentoren is gezet 
mevr. Kempes betreft. Zij is het tussenstation voordat een leerling naar 
de zorgcoördinator gaat.  
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3. Op pagina 14 wil de voorzitter van de rector weten hoe het stuk tactisch 
in elkaar steekt. De rector duidt dat als je heel veel mobiliteit krijgt onder 
het personeel dit een tactisch probleem is. Het zijn problemen waar de 
school zich op voorbereidt. Tactische problemen spelen op de korte 
termijn; binnen twee à drie jaar. Strategisch verwijst naar het langer 
termijn: tien jaar en langer. Operationeel is in feite zeer korte termijn; 
binnen een jaar. In het stuk is een probleem geïdentificeerd en dan ook 
opgelost. De rector verduidelijkt dat de huidige situatie niet in relatie 
staat tot wat in het stuk staat.  
 

10. Klokkenluidersregeling (M1071) 
1. Het stuk is aangepast naar aanleiding van een opmerking van Dhr. 

Ramrattan. De rector verduidelijkt dat artikel 11.3 is toegevoegd. 
Voortaan wordt de MR op de hoogte gesteld of iemand gebruik heeft 
gemaakt van de klokkenluidersregeling. De tijdsbepaling wordt 
vastgesteld in de herfst. Dhr. Faber vraagt wat er bedoeld wordt met wat 
de zin de werking van de regeling. De rector geeft aan dat het betekent 
dat de regeling in werking is getreden en daarover wordt de MR 
geïnformeerd. De voorzitter stelt dat het eerder niet duidelijk was of de 
regeling gebruikt was. Er vond geen terugkoppeling plaats. Dhr. Faber 
vraagt of dit niet te cryptisch taalgebruik is. De rector geeft aan dat dit 
het geval is, maar dit soort zaken dienen in juridische termen vastgesteld 
te worden. 
 

11. Protocol lesgeven in tijden van corona (M1079) 
1. Wanneer welke fase in werking treed, wordt door de overheid besloten. 

Dit was een uitkomst van besprekingen tussen de sociale partners.  
2. De voorzitter vraagt of het stuk omtrent de afdelingsleider nu naar 

behoren is en controleert bij mevr. Langhout. Zij bevestigt dit. 
3. Dhr. Liesting vraagt naar de Co2 meters. In november komt het geld 

hiervoor beschikbaar bij de rector. Dhr. Liesting geeft aan dat het in de 
gymzaal driekwartier duurde voordat de waardes weer normaal waren. 
Dhr. Liesting stelt ook dat de waarden in het TPE en muziek lokaal erg 
hoog waren.  

4. Mevr. Schutte geeft aan dat in het rode scenario er onduidelijkheid was 
over de mate van administreren. De rector geeft aan dat het woord “mits 
fit genoeg” hier belangrijk is. Mevr. Schutte geeft aan dat het mis gaat 
als ouders aangeven dat iemand ziek is maar docent wel verwacht dat 
je er bent als leerling. De rector geeft aan dat er bij quarantaine en 
andere code wordt geregistreerd. Ouders gaan uiteindelijk over wat er 
met hun kind aan de hand is volgens de rector. Bij ziekte word je niet in 
de online les verwacht maar wanneer je in quarantaine zit wel. De 
voorzitter geeft aan dat er wel een korte reminder hierover aan collega’s 
gestuurd kan worden zodat het weer even duidelijk is voor iedereen.  
 

21.30: Verlaat de rector de vergadering.  
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12. Stemmingsronde 
 

TKG = ter kennisgeving  I = instemming  A = advies  
 

13. Sluiting 
1. Voorzitter bedankt de leden en sluit de vergadering om 21:38. 

 
 
  
  
 

Stemmingsthema:  Poststuk Instemming 
geleding 

VOOR TEGEN ONTHOUDING Opmerking 

Klokkenluidersregeling M1071  

M1071B 

M1071B2 

I 9    

Protocol lesgeven in 
tijden van corona 

M1072/bM1079 I 9    


