
Verslag van de vergadering van de MR d.d. 1 juli 2019 

Namens de leerlingen: Teun Bakens, Floor Reinders, Wessel Versteegh en Jordy Wijn. 
Namens de ouders: Silvia Bouwmans, Anita Donkers (voorzitter), Angela Leenders en Judith 
Sonnemans. 
Namens het personeel: Judith van Beek, Giel Berkers, Antoine van Dinter, Carla van Heugten, Cindy 
Meuter, Theo van der Putten, Vincent Spoorenberg en Antonie van Vugt. 
Namens het bevoegd gezag: Marc Franzen en Irma van Nieuwenhuijsen. 
Gast: Jesper Meeuws. 
Notulist: Liesette van Hoek. 
 
1. Opening en mededelingen  
Opening: 20.10 uur. 
Vacature leerling geleding MR is vervuld -> Jesper Meeuws. 
Rector heeft overleg met gemeente Asten gehad over mogelijk nieuwe sportaccommodatie. Daarbij 
was ook Prodas aanwezig.  
Verbouw gemeente Someren (IHP)  loopt.  
Plan Techniekgelden  nog geen uitsluitsel gekregen. 
Geslaagden 2018-2019  zeer hoog slagingspercentage in Asten en Someren. 
Vebeterplan vwo: akkoord gekregen van Raad van Bestuur van OMO.  
E. Bernard, voorzitter van OMO, gaat weg bij OMO.  
MR heeft ingestemd met het Formatieplan 2019-2020 tijdens de extra vergadering met de directie 
op 6 juni 2019. 
 
2. Verslag vergadering MR 27 mei 2019 
Integraal huisvestingsplan (IHP) Someren is besproken in de Raad, maar nog niet vastgesteld.  
TTO havo in onderbouw en bovenbouw: onderbouw samenvoegen en bovenbouw Cambridge 
Advanced English  onderbouw TTO een aantal vakken in het Engels, bovenbouw IB Engels. 
MR stemt in met notulen na aanpassing punt 3 -> “dit” vervangen door “formatieplan”. 
 
3. Ouderbijdrage 
Richtlijnen vanuit OMO. Varendonck College vraagt minder ouderbijdragen dan gemiddeld. Er mogen 
uitsluitend doelheffingen gevraagd worden, leerlingen mogen nooit uitgesloten worden van 
activiteiten. Opmerking vanuit MR: bedragen zijn omhoog gegaan, ouders missen een goedkoper 
alternatief. Ouders vragen of betalen in termijnen en bestaan van Stichting Leergeld eventueel in 
brief gezet kunnen worden zodat ouders van dit bestaan weten. Directie geeft aan dat ieder jaar 
opnieuw goed gekeken wordt of de reizen nog aangeboden moeten worden.  
MR stemt in de met de ouderbijdrage nadat directie navraag heeft gedaan over wel of geen bijdrage 
van € 35,- voor activiteiten in leerjaar 3 mavo/kader. 
 
4. Grensverleggend Varendonck 
Krimp aanpakken  plan gemaakt n.a.v. bijeenkomst schoolleiding. Dit stuk is onder meer   
voorgelegd aan de Raad van Advies Varendonck College (klankbordfunctie). Regiegroep is opgericht. 
Verslag van bijeenkomst regiegroep gaat naar PR. Regiegroep komt ongeveer iedere 3 weken bij 
elkaar. Regiegroep moet zover mogelijk boven de materie staan om van onderaf te kunnen invullen. 
Basis van stuk is professionele cultuur. Leden PMR geven aan dat het een stuk uit het onderwijsplan 
is en dat Varendonck College letterlijk grenzen mag verleggen met Public Relations.  
 
5. Evaluatie laptopgebruik 
MR vraagt rector naar haar mening van de evaluatie. Rector geeft aan dat ze dit verwacht had. ICT is 
hulpmiddel en niet bepalend voor de les. MR geeft aan het negatief te vinden. De rector is het 
daarmee niet eens. Laptopgebruik leerjaar 4 nog niet op orde. Oorzaak: digitale lesmethode is nog 
niet voor alle vakken geschikt, o.a. bij economie. Conclusie: docenten goed instrueren over hoe om 
te gaan met werken met laptops (grote lijn) en leerproces in de klas. Enquête over digiborden heeft 
keuze opgeleverd. 
 
 
 



 
 
6. Beleidsagenda 2018-2019 
Invulling dinsdagmiddag ter kennisname voorgelegd. MR is blij dat de directie aan het verzoek van 
MR gehoor heeft gegeven  minder overlegmomenten. N.n.t.b is nog niet gevuld, maar hier kan nog 
iets gepland worden. Collectieve scholing is niet meegenomen op dinsdag  hieronder valt 
didactisch coachen (locatie Asten). 
PTA’s en examenreglementen  volgen. Inspectie wil deze strakker opgemaakt hebben. 
Schoolgids  volgt. 
Toetsbeleid  Beleid opnieuw onder de loep nemen. 
 
7. Rondvraag  
Magister was gesloten tijdens de toetsweek om rust te creëren bij leerlingen  dit leverde echter 
veel stress op. MR vraagt directie na te vragen of het een goede of slechte keuze is geweest. 
Wessel Versteegh is geslaagd en neemt afscheid van de MR. 
 
8. Sluiting  
Sluiting om 21.30 uur. 
 
Liesette van Hoek 


