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Aanwezig: Arno, Lydia, Machteld, Jan Jaap, Sigrid, Christine, Mark, Miranda (verslag) 
Afwezig mk: - 
 

 
 

1. Opening en mededelingen 
 
Jan Jaap opent de vergadering om 19.33 uur, er zijn geen afmeldingen. Elena heeft vorige keer 
afscheid genomen en er is nog een tractatie van haar.   
 

2. Vaststellen agenda 
Er zijn geen aanvullende punten voor de agenda.  
 

3. Verslag vorige agenda en actielijst 
 
Verslag vorige vergadering en actielijst. Met ingang van de volgende vergadering neemt Sigrid het 
voorzitterschap over van Jan Jaap.   
 
Sigrid heeft zitting in de MR namens het Vlier. Zij zal punten die het Vlier aangaan meenemen uit de 
vergadering en waar nodig toelichten.  
De laatste MR vergadering was 8 januari , daarnaast is er een centrale bijeenkomst geweest op de 
Marke. De bijeenkomst van de Marke gaat over de toekomst van de scholen; er wordt krimp verwacht  
vanwege de krimp van het aantal jongeren en vanwege de opkomst/concurrentie van andere scholen. 
Centrale vraag: Wat zou je kunnen doen en hoe kun je je voorbereiden door aanpassing in het beleid. 
Aan deze inventarisatie worden geen conclusies verbonden, de centrale directie gaat ermee aan de 
slag. Aanwezig waren meerdere ouders van meerdere locaties. Arno licht toe dat de krimp voor het 
Vlier nu nog niet zo urgent, maar het Vlier is geen eiland dus het denkproces is wel gestart. Lydia geeft 
aan dat de LAR hier ook over heeft gesproken. Het (commerciële) bedrijfsleven kijkt er heel anders 
tegen aan; Ga je richten op het vmbo, maak dat sterker. De breukvlakken gebruiken en ondernemend 
verder kijken. Het idee was bij de oprichting van EHL : voor elke route twee punten van instroom. De 
vraag is of daar nu nog aan moet worden vast gehouden? Het gros van de ouders gaf als antwoord dat 
2 instroompunten en het etaleren van de pedagogische uitgangspunten niet doorslaggevend was. Als 
het maar een fijne school is en er voldoende verschil is. Mogelijk komt er een volledige mavo-leergang 
terug op het EHL, zonder knip in onder- en bovenbouw.  
  
Gesproken wordt over de nieuwbouw van De Marke. De nieuwe school wordt in m2 kleiner, 
vooruitlopend op de krimp.  
 
De Boerhaave heeft in de MR een nieuw leerlingenstatuut voor gelegd. Het leerlingenstatuut is 
verplicht, het gaat vooral over gedragsregels en kledingvoorschriften. Arno licht toe dat het Vlier 
regelmatig met de leerlingenraad spreekt over dit statuut, het proces van spreken erover is net zo 
waardevol als de uitkomst. De ‘grondwet’ van het Vlier is verder eigenlijk het eindexamenreglement.  
Het zou wenselijk zijn om een leerlingenstatuut te hebben voor het hele EHL ipv per locatie.  
 
 
 
 
 
 
 



In het verslag staat dat Sigrid lid is van de COR, dit is niet het geval . Miranda geeft aan dat de COR 
bestaat uit drie mensen en dat de COR-leden wel lid mogen zijn van een locatie-or maar geen functie 
mogen hebben als voorzitter of secretaris. Er komt een nieuwe centrale penningmeester in functie, 
Tobias Dragt. Hij neemt de rol over van Marcel Duchatteu die deze rol sinds 2000 heeft vervuld. De 
COR komt als punt voor de volgende vergadering op de agenda (actie Christine agendapunt, actie 
Miranda inhoudelijk). 
  

4. Medelingen Arno 
- Verandering m.b.t. leerboeken 
 
Alle contracten mbt leerboeken van de Carmelscholen gaan veranderen. De boekenlijsten worden nu 
in 1 ingediend bij Iddink, er bestaat een kans dat er verschillende aanbieders per vak gaan komen. Er 
gaat gewerkt worden met het Licentiefoliomodel:  ICT /digitaal is de kern methode, daarbij komen 
boeken en werkboeken. Alle boeken zijn dan voortaan verbruiksmateriaal. Het contract loopt via 
aanbesteding en heeft voor- en nadelen. Voor de leerlingen is het handig dat zij hun boeken mogen 
houden en erin mogen schrijven. Voor ouders wordt de bestelling en de logistiek mogelijk ingewikkelder, 
omdat er bij meerdere partijen besteld moet worden. Tzt worden ouders per brief geïnformeerd over de 
veranderingen.   
 

- Gratis water leerlingen d.m.v. sponsoring ouderraad 
 
Al eerder besprak de OR de mogelijkheid om het waterapparaat te sponsoren, daar is toen niet voor 
gekozen. De leerlingen betalen nu 10ct om hun flesje te vullen, maar veel leerlingen hebben geen 
muntgeld meer op zak. Een apparaat is duur en niet betaalbaar voor de school alleen. De OR stemt in 
met een bijdrage vanuit de ouderraad voor deze gezonde optie, het verstrekken van gratis water via 
het watertappunt in school.   
 
 
- Voortgang vacature teamleider (vervanging Jo Smits)  en toepassing art. 8.2 cao 
 
Vanuit de ouderraad neemt Lydia deel aan de benoemingsadviescommissie. De OR-leden worden 
bijgepraat over de stand van zaken.  
 
- Project toekomstbestendige bedrijfsvoering 
Dit punt is een vervolg op het onder punt 3 besproken over de krimp van leerlingen. Arno licht toe dat 
er bij een leerlingendaling wel minder onderwijs dus minder docenten nodig zijn, maar dat is maar ca 
50-60% besparing. De rest moet uit iets anders komen, dus minder directie, conciërges, minder 
voorzieningen. Denken in kansen over de locaties heen: welke gebouwen zijn nodig en hoe ga je de 
onderwijsvormen verdelen?  
 
- Didactisch coachen  
Steeds meer docenten doen de training didactisch coachen, waarbij leerlingen op een hogere orde 
vragen gesteld krijgen waardoor zij gecoacht worden naar meer stofbegrip op een hoger niveau. 
Docenten gaan anders kijken naar de lespraktijk. De derde groep van 15 docenten gaat nu deze training 
volgen, waarna ze ook elkaar verder coachen op deze stijlverandering. Er zijn op het Vlier 95 docenten, 
1/3 heeft nu deze bagage. Directie en docententeam zijn erg enthousiast hierover. Vraag van de OR: 
merken de leerlingen verschil? Arno zal de leerlingenraad bevragen. 
 

5. Financiën (Lydia) 
Lydia licht de financiën toe. Er ligt een vraag aan de COR hoe de bedragen die ontvangen zijn 
opgebouwd/te verantwoorden zijn. De bankafschriften van de OR komen sinds kort binnen op het Vlier, 
dat is niet wenselijk. MS vraagt de centrale penningmeester om uitleg (actie Miranda).  
 

6. Thema-avond (Miranda/Mark) 
De thema-avond over prestatiedruk is op 4 februari. De flyer is klaar, Arno zorgt dat deze met een 
aanbevelingsmail van zijn hand direct morgen via Het Vlier de deur uit gaat. De inleiding/aankondiging 
wordt gedaan door Sigrid en Jan Jaap samen als scheidend en komend voorzitter.  



Logistiek van de thema-avond: microfoons en dergelijke zijn aanwezig, conciërges zijn er. De leden 
van de ouderraad zijn er om 19 uur.  Op deze avond worden er ook nieuwe mensen geworven voor de 
ouderraad.   
 
Op 1 maart, de open dag van Het Vlier, is er ook een  stand voor OR. Vorige jaar is de stand bemenst 
in 2 ploegen, van 18-19.30 en van 19.30 -21 uur.  Alle OR-leden zijn beschikbaar; via de app worden 
de ploegen verdeeld (actie allen). Er moet nog materiaal komen zoals bijvoorbeeld foto’s van de 
ouderavonden en van de gesponsorde zaken.   
 
 

7. Project school 
De OR heeft ingestemd met gratis water voor de leerlingen (zie punt 3). Voor een deel van het geld is 
nog geen bestemming. Voorwaarde is dat het geld ten goede moet komen aan alle of een groot deel 
van de leerlingen. Arno polst de conciërges en leerlingenraden voor ideeën (actie Arno).  
 

8. Vraag vorige vergadering : zijn er regels voor leerlingen die opstromen  van 5 
havo naar 5 atheneum en mogelijkheid tot zitten blijven onder bepaalde 
omstandigheden (bijv. moeilijke thuissituatie)? 

Arno deelt de tekst van de regeling uit (zie bijlage). Richtlijnen zijn helder, het gaat om de 
uitzonderingen.  Randvoorwaarden lijken streng, maar er worden in best uitzonderingen gemaakt mits 
daar een goede reden voor is. De uitzonderingen worden besproken in de docentenvergadering.  
 

9. Datum bijeenkomst gezamenlijke ouderraden(Sigrid) 
De Boerhaave organiseert in april een avond voor de gezamenlijke ouderraden. Het thema is de 
stewards. Het gaat er vooral om elkaar te leren kennen zodat men elkaar weet te vinden wanneer nodig.  
 

10. Natellen kas vooraf aan volgende vergadering (Lydia) 

De kascontrole zal direct aansluitend aan deze vergadering worden uitgevoerd.  
 

11. Etcetera’s 
Gesproken wordt over de cao/richtlijn dat er tijd moet komen voor ontwikkeldagen; dit betekent minder 
lestijd per jaar. Het is een differentiële regeling: de vakgroepen kunnen kiezen les geven of ontwikkeltijd. 
Niemand wil korten op onderwijsprogramma’s.  Er moet centraal voor EHL 1 regeling zijn, goed gekeurd 
door de MR. Die regeling moet voor iedereen hetzelfde zijn. Het gaat om gemiddelden op jaarbasis , 
het moet rekenkundig passen.  
 

Rondvraag 
Einde van dit schooljaar nemen Lydia, JanJaap en Machteld in principe afscheid als hun kinderen 
slagen. Sigrid neemt het voorzitterschap over van JanJaap. Lydia heeft ook zitting in de LAR. MS stelt 
zich kandidaat voor de LAR, Lydia neemt dit mee naar de LAR (actie Lydia).  
 
15 maart wordt er landelijk gestaakt, gevraagd wordt naar de actiebereidheid op het Vlier. Arno meldt 
dat dit helemaal niet leeft, dus dat er vanuit de docenten waarschijnlijk niet gestaakt gaat worden.  
 
Gevraagd wordt naar de uitval in de lessen biologie. Arno geeft aan dat hier geen problemen zijn die 
langdurig zullen zijn. Er zit genoeg marge in de uren om de onderwijsdoelen te halen. Het ziekteverzuim  
op het Vlier is heel laag.  
 
Het probleem rondom de “Mailbom” is afgesloten.  
 

12. Sluiting 
 
JanJaap sluit de vergadering om 21.30. De kascommissie start haar werkzaamheden.  
 
 

Volgende vergadering maandag 11 maart  2019 19.30 uur - notulen: JanJaap 
 


