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Notulen 
 
Medezeggenschapsraad Wolfert van Borselen Scholengroep 
 
Aanwezig: Maria van Sorgen, voorzitter, Dennis Verbeek, Errol Ertugruloglu, Freek 

Groeneweg, Ingeborg Nefkens, Inger de Wit, Jan de Jager, Matthijs 
Ruitenberg, Randy Middendorp, René Campo, Robert de Bruin, Rob 
Fens, Veerle Naudts, Willemijn Lamoré, Margriet van Rooij 

 
MR-vergadering, d.d.: 22 februari 2017 
Aanvang:    19.30u.   
Locatie:   Wolfert RISS, Bentincklaan 294 
 
 
 

1. Agendapunten vaststellen 
 
De voorzitter opent de vergadering en de agendapunten worden vastgesteld. 
 

2. Werkgroepen 
 
Communicatie / ICT / Personeel / Financiën / Verkiezingen /GUTS [Gedifferentieerd 
Uitdagen van Talent op School] 
 
Verkiezingen: Er is een draaiboek voor de komende verkiezingen voor personeel en 
voor leerlingen.  

 
3. Nieuwe WMS [Wet Medezeggenschap op School] per 20170101 

Exemplaren van de nieuwe wet worden uitgedeeld aan alle aanwezige MR-leden.  
 
Aan de hand hiervan zal het MR-reglement aangepast moeten worden, in een volgende 
vergadering. 
 
 
In aanwezigheid van de directie  
 

4. Notulen 

 
De notulen van 24 januari 2017 worden geratificeerd. 
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5. Evaluatie taakbeleid ter informatie 

 
De MR had verzocht deze punten te bundelen, en dat is gebeurd: dank daarvoor.  
 
Observatie: Mooie analyse van een heleboel feiten, maar wat is de conclusie? 
 
De directie was op zoek naar negatieve gevolgen van de lagere opslagfactor, en die zijn 
niet gevonden. Volgens alle indicatoren is er geen reden om te zeggen dat de verlaging 
heeft geleid tot gevaarlijke tendensen. 
 
De suggestie wordt gedaan dat het zinvol zou zijn om goed gedifferentieerd te kijken 
naar alle verschillende factoren. 
 

6. Kaderregeling taakbeleid ter informatie 

 
Tot 1 augustus 2018 geldt de huidige kaderregeling. Wat gebeurt er als er een nieuwe 
komt? 
 
Directie stelt dat afspraken zullen gemaakt kunnen worden op de kleinste eenheid. Het 
reglement zal aangepast moeten worden. Het taakbeleid zal worden afgesproken, 
binnen een aangegeven bandbreedte, tussen 1,5 en 1,74.  
 
Wordt opgemerkt dat deskundigheidsbevordering niet in deze kaders genoemd wordt. 
 
Directie: Die staat in de CAO, dus die wordt niet “dubbel” vermeld. Wat niet in de 
kaderregeling bepaald wordt, gaat volgens de CAO. 
 
 

7. Vensters ter verantwoording ter informatie 

 
Is het publiceren van deze vensters een verplichting van de overheid? 
 
Aanvankelijk was het niet zo, maar later wel. Men ziet en vergelijkt kwaliteitscriteria in 
een oogopslag. Tevredenheidscijfers e.d. 
 
Wordt dat landelijk vergeleken? 
 
Directie: Het wordt vergeleken met vergelijkbare scholen. Het heet “School op de kaart” 
 
Weten we ook hoeveel respondenten er zijn? En van welk jaar? 
 
Directie: Op het managervenster van de directie kan men dat zien, ik weet niet of dat 
vanuit andere gebruikers gezien kan worden. 
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Wordt opgemerkt dat WT [Wolfert Tweetalig] slechter scoort. 
 
Directie: Dat is omdat ook WC [Wolfert College] wordt meegerekend bij de resultaten 
WT. 
 
Kan dat niet apart gereporteerd worden? 
 
Directie: Intern wel, maar naar buiten niet. Voor de inspectie is het één school. 
 
 

8. Onderbouwing verhoging schoolfee WT ter instemming 

Dit is in oktober ter tafel geweest, er was toen te weinig informatie en onderbouwing. 
We hebben sindsdien verscheidene stukken ontvangen. Dit is ter instemming van de 
ouders, die zijn nu aan het woord. 
 
De vraag destijds: Wat gebeurt er met de bijdrage? Welke activiteiten? Stel dat de 
bijdrage niet omhoog gaat, wat zou er dan geschrapt worden? Bovendien blijft er nog 
steeds een gat.  
 
Directie: De ouderbijdrage wordt gebruikt om dingen te bekostigen die niet bij het 
reguliere pakket horen: Alle extra vakken, bijv. Chinees, Spaans. De maatschappelijke 
stages, inclusief reizen, het cultureel traject. En daar zal men ergens iets kwijtraken.  
 
Het is dus niet bekend wat er geschrapt zou moeten worden? 
 
De oudervereniging gaat accoord, en daar houden we rekening mee. Maar zij stemmen 
in met deze verhoging, eenmalig.  In de toekomst zou wat meer duidelijkheid moeten 
bestaan wáár een verhoging voor bestemd is, of wat er geschrapt moet worden als er 
niet wordt ingestemd. Bovendien kunnen niet alle ouders dit bekostigen: het bedrag van 
860 euro is al erg hoog. 
 
Directie: Er is een initiatief van oudleerlingen om een fonds op te richten om ouders te 
helpen die de bijdrage niet kunnen betalen.  
 
Verhoging ouderbijdrage WT, ingestemd. Van de vier ouders hebben er drie vóór 
gestemd, en één tegen. 
 

9. Preview formatieplan ter informatie 

E.e.a betreffende het formatieplan wordt toegelicht. [Zie bijl.]  
 
Bijvoorbeeld: 4 VWO vanuit ISK [Internationale Schakelklas] is nieuw, de 2e moderne 
taal is dan niet verplicht, leerlingen krijgen extra Nederlands.  
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Er komt een samenwerking WD [Wolfert Daltom], WL [Wolfert Lyceum] en WP [Wolfert 
Pro] voor de zgn. “snippervakken”. 
 
Er komt een drempelloze overgang van WP naar VWO3  
 
Heeft dat te maken met taalachterstand? 
 
Directie: Dat, maar ook vooral studieinstelling.  
 
 

10. Financieel jaarverslag 2015 ter informatie 
 
 
Directie: Het verslag is door omstandigheden lang blijven liggen. Dit is uiteraard niet 
goed maar zal niet weer gebeuren. Het belangrijkste punt is de 5.5 ton boeterente voor 
WL, maar dat hebben we ook overgehouden aan de bezuinigingsplannen. De school 
begint financieel gezonder te worden, dankzij bezuinigingen (opslagfactor e.d.).  Veiliger 
vaarwater. 
 
 

 
11. Rondvraag 

 
Hoe zit het met de uitbreiding van het RISS [Rotterdam International Secondary 
School]-gebouw? 
 
Directie: De reguliere aanvraag is weer afgewezen. Met het hoofd Stadsontwikkeling is 
er afgesproken dat er zal worden gekeken naar een masterplan voor het aantrekken 
van internationale bedrijvigheid, en binnen dat kader zal er ook aandacht besteed 
worden aan het Internationale onderwijs. Snel zal een korte termijnoplossing toegepast 
worden, met uitbreiding van het pand voor 3, 4, maximaal 5 jaar, en ondertussen wordt, 
samen met de Blijberg gekeken naar het project International Campus. Dit gebeurt in 
april. 
 
En zijn we de 3 leslokalen van het WT-gebouw volgend jaar kwijt? 
 
Directie: Het is nog vroeg om dat te kunnen zeggen. Ligt ook aan de inschrijvingen. Er 
is veel belangstelling op de avonden. Bij PRO zijn er nog wat zorgen over de 
inschrijvingen. 
 
Hoe gaat het met de inbesteding van Vizyr? 
 
Directie: Vizyr moet nog de jaarrekening verzorgen. Verder zijn er nog wat 
kinderziektes, miscommunicatie e.d. Maar het allerbelangrijkste is dat BOOR in beroep 
is gegaan, middels een Turbospoedappel, tegen het vonnis van “overgang van 
onderneming”. Het is nog niet bekend of de medewerkers van Vizyr nu zullen gaan voor 
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een bodemprocedure. Het betreft 25 medewerkers die door Boor overgenomen zouden 
moeten worden, of niet.  
 
Hoe zit het met de deskundigheidsbevordering? Die moet toch door de MR 
goedgekeurd worden? 
 
Directie: Die is drie jaar geleden goedgekeurd 
 
Wordt opgemerkt dat het elk jaar zou moeten gebeuren. 
 
Directie: Als dat gewenst is, wil directie het wel doen, maar dit zijn dingen die niet zo 
snel veranderen. Als er niets verandert heeft het weinig zin om het opnieuw goed te 
keuren. 
 
En hoe zit het met de verbouwing van WD?  

 
Directie: Er zijn drie varianten voor tijdelijke huisvesting. Na de vakantie wordt de 
terreininrichting besproken.  
 
Wordt opgemerkt dat het plan van eisen is verouderd. 
 
Het technisch programma wordt nu weer doorgenomen. En sommige aspecten van het 
plan van eisen kunnen nog in de laatste fase door de architect aangepast worden.  
 
 
 

 
12.Afronding, locatie en tijd volgende bijeenkomst  
 

Om 21.50 sluit de voorzitter de vergadering. Volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op 
21 maart 2017, om 19.30, in aanwezigheid van de directie. Plaats: Wolfert Lyceum, De 
Zijde 5, Bergschenhoek.  
 


