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Bijlage 1 

 

 

Notulen MR-vergadering 26 november 2019 
Aanwezig: Eric Overwater (vz), Cora Vosters (notulen), Henk Jansen, Saskia van Loon, 

Thimo den Edel, Niels van den End, Marjolein Veldhoven, Brenda Verrijk, 

Sandra de Boer, Gijs Oliemans, Sebastiaan Demaret en Rob Dijkstra 

Afwezig m.k.: Carina van der Jagt 

 

1. Vaststellen agenda 

Eric opent de tweede vergadering van dit schooljaar om 19.05 uur. Punt 5 van de agenda 

vervalt. Er komt een nieuw protocol practicumlokalen, waarin ook natuurkunde, techniek, 

biologie en handvaardigheid zijn opgenomen. 

 

2. Notulen 24 september 2019 

Redactioneel 

Pag. 2, tweede alinea: basisschooladviezen is één woord. 

Pag. 2, punt 5: de vervangen wordt te vervangen. 

Pag. 2, punt 5: compensatiepunten is één woord. 

Pag. 3, punt 9: derde regel, een punt en spatie na schoolondersteuningsprofiel. 

Pag. 4, vierde regel: hitteprotocol is één woord. 

Naar aanleiding van: 
Pag. 1, punt 3: nog geen antwoord van KKC ontvangen over voorgestelde wijziging in het MR 

reglement. 

Pag. 2, punt 4: de bijlage van de Lenteschool volgt nog. 6 januari 2020 gemaild. 

Pag. 2, punt 5: het PTO wordt behandeld in het MT.  

Pag. 2, punt 8: de website: 1 oktober is niet gehaald. Er zijn problemen met de inlog voor het 

personeel. Er wordt nu gedacht aan begin december. 

Pag. 3, eerste alinea: er wordt in december geworven voor een communicatiemedewerker. 

Pag. 4: twee leden van de pMR hebben een gesprek gehad met het hoofd bedrijfsvoering en 

klimaatgroep Holland over een lokaal gestuurd systeem voor koelen en CO2 beheersing. Hiervoor 

gaan nu scholen bezocht worden.  

De klimaatbeheersing is een twee sporen beleid: investeringen en oplossingen voor de lange termijn 

en voor de korte termijn een hitteprotocol. Hiertoe is een werkgroep opgericht.  

Pag. 4: laatste alinea: Alkwin lay-out is niet helemaal rond links bovenin, het oudere lettertype wordt 

nog gebruikt en geen watermerk. 

 

Notulen van de extra MR vergadering van 5 oktober 2019 

Er komt een leerling in de BAC bij de procedure voor de nieuwe rector. 

Met de leerlingenraad is niet gesproken door het wervingsbureau, opmerkingen van de leerlingen zijn 

wel meegenomen. 

 

3. Uit te delen stukken 

Geen. 

 

4. Begroting 2020 Alkwin Kollege 

Investeringsnotitie 2020-2024: 

Pag. 1: lokaal van de toekomst: wordt nu vooral door aardrijkskunde gebruikt. Hoe kijken 

andere secties hier tegenaan. Er komt een evaluatie, ook vanuit Epson is hier behoefte aan.  

Pag. 1: overzicht van de investeringen: tot nu toe nog niet veel uitgegeven. Blijft in reserve, 

een aantal investeringen is doorgeschoven naar 2020. 
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Pag. 3: de plaatsing van leerling kluisjes (niet één woord) op de tweede verdieping zorgt voor 

veel onrust. Leerlingen blijven er hangen en er wordt gegeten. Dit heeft aandacht, er wordt 

gedacht aan herinrichting van het atrium. Daar zouden kluisjes geplaatst kunnen worden. 

Pag. 5: oudbouw is één woord. Tweede regel: 1 keer ‘van’ teveel. 

Pag. 5: draaideur bij de hoofdingang: is onderzocht, lijkt te duur. 

Pag. 5: lokaal 036 is een CKV lokaal, krijgt nu ook muziekruimtes erin, zodat het ook ingezet 

kan worden voor muziek. 

Pag. 5: komt er ook nieuw buitenmeubilair voor het personeel? Wordt gevraagd aan het hoofd 

bedrijfsvoering. 28 november: Zowel op de oude rokersplek als naast de personeelskamer 

wordt het buiten meubilair voor personeel nog aangepakt. 

 

Begroting 2020: 

Pag. 3: een aantal jaren geleden zijn er bezuinigingen geweest i.v.m. de verwachte krimp. Het 

schema laat zien, dat er geen sprake is van krimp. Kunnen de bezuinigingen teruggedraaid 

worden? Indertijd is er noodzakelijk gesneden in structurele lasten. Er wordt nu bewust 

negatief begroot om op ‘projectmatige’ basis maatregelen te nemen om met name de 

werkdruk te verlagen.  

Pag. 4: 100% te realiseren f-mix. 

Pag. 10: 44108: deskundigenadvies. Dit zijn twee begeleiders van de Expeditie Alkwin. 

Pag. 12: 44490: 50.000 euro voor examentrainingen. Dit is een vertaling op basis van het 

activiteitenplan: sommige examenresultaten blijven achter, ondanks alle inzet. Invulling volgt. 

 

Samenvatting en exploitatiebegroting 2020-2024: 

Pag. 1: 81290: 100.000 euro is voor de lente/zomerschool. Bij kosten staat ook 100.000. 

Totaal: eindigt op 7, komt door afronding. 

 

Adviesbevoegdheid MR: 11 keer (unaniem) positief advies. 

 

5. Protocol practicumlokalen vervalt. 

 

6. Profielschets rector Alkwin Kollege 

Vanuit het wervingsbureau, dat de twee rector procedures begeleidt, heeft Miriam Valk op 18 

november met de SL, het MT en de pMR gesproken. Er is een concept profiel opgesteld. Op 

25 november is dit met de pMR en twee leden van het MT besproken. Op 26 november heeft 

de pMR het concept ook gedeeld met meerdere MT leden. 

Gezamenlijk, MT en MR, zijn we tot de volgende aanpassingen gekomen: 

 

Pagina 2, onder functie: Aanstelling: afhankelijk van kennis en ervaring krijgt de 

kandidaat een vaste dan wel een tijdelijke aanstelling. 

 

Pagina 4, selectiewensen:  bij voorkeur in één van de exacte vakken: schrappen. 

Hierbij is opgemerkt, dat deze voorkeur wel door het selectiebureau en de BAC mee 

genomen dient te worden. 

Ook werd door een ouder gevraagd naar lesgevende ervaring in de bovenbouw, is dat dan 

ook zo'n beperking? De meerderheid vond dat het moest blijven staan. 

 

Pagina 3, het vijfde bolletje onder De opdracht: 

De bestaande taakverdeling tussen in ieder geval rector, schoolleider en afdelingsleiders 

beoordelen en waar zinvol en/of noodzakelijk aanpassen, op basis van de competenties 

van de verschillende leden. 
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Adviesbevoegdheid MR: 11 keer (unaniem) positief advies (met de genoemde aanpassingen). 

 

7. Ter kennisneming voor de MR: 

 JPO 

Opnemen persoonlijk budget concept okt 2019. Komt op de GMR vergadering van 4 

december 2019 op de agenda. 

 Benoemingsprocedure OP 2019 

  

Mededelingen pMR en afgehandelde punten: 

Vergoeding tweede correctie: is per 2009 in de lumpsum opgenomen. Volgens de VO 

raad is er geen verplichting er iets mee te doen. 

Personeelsfonds: er wordt bepaald wat hieronder gaat vallen en wat onder de 

werkkostenregeling. 

 

Mededelingen GMR: 

Extra GMR vergadering 14 oktober 2019 (concept notulen 17/10 gemaild). 

 

 

8. Mededelingen geledingen en schoolleiding 

Leerlingen: Het leerlingenstatuut dient opnieuw vastgesteld te worden.  

 

Ouders: Geen. 

 

Schoolleiding: 

Op schrift.  

 

 

 

9. Ingekomen en uitgegane stukken 

Geen.  

 

10. Rondvraag 

De oudergeleding dient een verzoek in voor een emailadres. Dit wordt met ICT opgenomen. 

Het emailadres is: mrouder@alkwin.nl 

 

Er wordt gevraagd naar de ontwikkeltijd voor het onderwijzend personeel. Dit is een recht op 

basis van de CAO. Er is een enquête gehouden onder het OP, hoe de huidige invulling bevalt 

en of er nog ideeën zijn over andere maatregelen.  

Ook met de leerlingenraad is de huidige invulling besproken: de kritische geluiden worden 

meegenomen in de evaluatie. Ook de ouders geven aan dat er onrust is over de veelvuldige 

lesuitval, met name voor de toetsweek. 

 

Graag aandacht bij het plannen van extra bijeenkomsten: niet op te korte termijn en let op de 

tijdstippen. De begroting is op te korte termijn gedeeld, hierdoor was de bespreking met de 

financiële commissie moeilijk te plannen. 

 

Eric sluit de vergadering om 21.25 uur. 


