
Notulen MR vergadering woensdag 19 februari 2020 
Locatie: Wolfert RISS 
 
Aanwezig: Freek Groeneweg, Jelle Meens, René Campo, Philip Westra, Marthe 
Poot, Maarten van Gulik, Cynthia Christiani, Esther van Oosten, Perry Nagelkerken, 
Nisa Özen, Eveline Tan, Sara van der Woude, Wing Hee Cheng, Matthijs 
Ruitenberg, Rob Fens 
 
Toehoorder: Jan den Boer 
 
Afwezig met bericht: Jurrien Cremers, Marc Engels, Inger de Wit 
 

MR Vergadering 19:30 
1. Opening vergadering 

De vergadering wordt om half 8 geopend.  

2. Vaststelling agenda  
De agenda is vastgesteld.  

3. Notulen en besluitenlijst MR vergadering 13 januari 
 
Besluit: De notulen en besluitenlijst MR vergadering 13 januari zijn vastgesteld.  

 

4. Mededelingen MR Werkgroepen 2019/2020: 
 
Verkiezingen: 
Er is een nieuw lid benaderd om de ontstane vrije plek in de MR te vullen. Dit is 
een ouder van Wolfert Tweetalig. 
 
Vraag MR: 
Het schema van aftreden zou door de verkiezingen werkgroep opgepakt worden. 
Is hier al meer zicht op? Verzoek is om volgende vergadering met een voorstel te 
komen voor een rooster van aftreden. 
 
Personeel: 
De werkgroep was bezig met een evaluatie opzetten over de inzet van de 
ontwikkeldagen n.a.v. de CAO (werkdrukverandering - 50 uur) . Hier kwam echter 
als reactie vanuit de directie dat zij voornemens waren dit te evalueren. Hier is 
sprake geweest van miscommunicatie.  
 
MR 2.0: 
De werkgroep is bezig om te kijken naar verschillende deelraden per locatie. 
Vanuit de MR wordt er sterk gevoeld dat gezien de grootte van de scholengroep 
deelraden wellicht effectiever zouden kunnen zijn. De overkoepelende MR blijft 
dan bestaan maar er wordt een laag aan toegevoegd in de vorm van deelraden 
per locatie. Melanchton gaat dit volgend jaar ook doen, dus daar zouden we ook 
contact mee kunnen opnemen. 
 
Onderwijskwaliteit: 
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Geen mededelingen.  
5. MR begroting 

Freek licht de begroting toe. De begroting is toereikend, vanuit het budget wordt 
er voorzien in scholingskosten, ons servicepakket, vacatiekosten van leerlingen, 
maar maar ook bijvoorbeeld ons jaarlijks afsluitend etentje.  
 
Vraag MR: 
Vallen hier ook de kosten onder van bijvoorbeeld de AOB cursus die we gevolgd 
hebben? 
 
Reactie: 
Die vallen inderdaad onder scholing, maar waren wel flink. Als we over het 
budget heen gaan, dan is dat geen probleem als het maar naar alle redelijkheid 
is. 
 
Besluit: De MR begroting is goedgekeurd.  

 

6. Email n.a.v. incident Wolfert College 
 
Email over het incident met een steekwapen bij Wolfert College heeft de MR 
bereikt via een ouder en via een afdelingsleider van Wolfert College. Er zijn direct 
maatregelen genomen vanuit de school en vanuit de politie. De deur is nu altijd 
gesloten en kan alleen van binnenuit worden opengemaakt. Hierdoor kunnen 
mensen nu niet zomaar meer naar binnen lopen. Bovendien zijn de camera's 
vervangen door betere.  
 
Het leeft onder de leerlingen en ook binnen de gemeente. Op school wordt het 
veel besproken.  
 
Ouder die de email heeft gestuurd is ook uitgenodigd voor de vergadering, maar 
hier heeft de MR (nog) geen reactie op gekregen.  
 
Bij Wolfert Lansing is er ook een incident geweest, maar hier ging geen dreiging 
vanuit. Dit is wel serieus opgepakt in samenwerking met de schoolleiding en de 
politie.  

 

8. Rondvraag  
 
Er wordt vanuit de MR gevraagd om meer informatie over het lesuitval bij Wolfert 
Lyceum en er wordt gevraagd naar ervaringen met betrekking tot de nieuwe 
ARBOarts. 

 

  
Overleg Vergadering 20:30 
  

9. Terugkoppeling voorvergadering  
 
Vraag mbt incident Wolfert College: 
Is dit echt een incident? Hoe gaat dit (verder) op andere locaties? 
 
Reactie directie: 
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Er is direct op het incident van Wolfert College gereageerd, zowel door middel  
van maatregelen binnen de school als wat betreft communicatie richting de 
ouders. 
 
In de leefregels van elke locatie zal een standaardregel opgenomen worden over 
het beleid op steekwapens.  
 
Vraag MR: 
Zijn er verdere stappen ondernomen m.b.t. contact met andere partijen zoals  
bijvoorbeeld de gemeente? 
 
Reactie directie: 
De scholen zitten in een overkoepelend veiligheidsoverleg, en de scholen in  
Lansingerland hebben ook structureel contact met de wijkagent.  
 
Terugkoppeling mbt CAO - ontwikkeldagen: 
De MR zou graag betrokken willen zijn bij de evaluatie van de ontwikkeldagen. 
Vorig jaar is er prettig samengewerkt, en we zouden het fijn vinden als we deze 
lijn door kunnen zetten. Er wordt benadrukt dat het hier een evaluatie betreft, en 
dat we pas na de resultaten van de evaluatie kunnen bespreken hoe we verder 
gaan m.b.t. de invulling van de CAO - ontwikkeltijd.  
 
Ook willen we graag aandacht voor het RISS, aangezien zij eerst niet aan de 
urennorm voldeden, maar wellicht aankomend jaar wel. 
 
Besluit:  
Deze evaluatie zal vanuit de directie en de MR verstuurd worden. Hier is 
onderling contact over tussen de directie en de MR (werkgroep personeel). De 
MR heeft de door hen opgestelde vragenlijst gedeeld met de directie. 

10.  Mededelingen directie  
 
Wolfert Dalton: 
De wervingsprocedure voor een nieuwe directeur van Wolfert Dalton is gestart. In 
de sollicitatiecommissie zitten ook twee MR leden. 
 
Internationale Campus: 
Dit lijkt steeds dichterbij te komen en het heeft ook in de krant gestaan. Het 
proces is dus vergevorderd, maar er zijn nog geen directe garanties. Een 
haalbaarheidsonderzoek wordt nu gestart.  
 
College van Bestuur BOOR: 
Bestuurslid is afgetreden vanuit de commissie van bestuur. Rectoren nemen 
diverse taken op zich. 
 

 

11. Verantwoording besteding ouderbijdragen 2019/2020  
Informatie 
 
Wolfert Lyceum: 
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Er staat op de website “Bijdrage leermiddelen o.a. kopieer en drukwerk zoals de 
schoolkrant.” Hier wordt opgemerkt dat er momenteel geen schoolkrant is. 
 
Wolfert Dalton: 
Schoolpas krijg je alleen het eerste jaar. 
 
Reactie directie: 
Deze informatie komt van de websites van de verschillende locaties, de directie 
zal doorgeven dat dit aangepast moet worden. 
 
Algemene opmerking MR: 
Er zit een groot verschil tussen betaalgedrag, al is het dan ook een vrijwillige 
bijdrage, hoe wordt hiermee omgegaan? 
 
Reactie directie: 
De betalingsbereidheid verschilt inderdaad erg per (verschillende) locatie. De 
algemene lijn is dat leerlingen niet worden uitgesloten van activiteiten, zo krijgen 
alle leerlingen bijvoorbeeld een kluisje en mogen ze meedoen aan alle 
activiteiten. 

12. Ouderbijdragen 2020/2021 - Wolfert Lansing 
Instemming 
 
Vraag MR: 
Waarom willen niet alle locaties deze inflatiecorrectie toepassen? Waarom wordt 
dit niet gelijk getrokken voor de gehele scholengroep? 
 
Reactie directie: 
Niet alle locatiedirecteuren hebben hiervoor gekozen omdat ze inderdaad zien 
dat er verschillen zitten tussen het betalingsgedrag. Sommige locaties hebben 
het simpelweg niet nodig, aangezien het budget wat zij nu hebben toereikend is. 
 
Vraag MR: 
De werkgroep financiën verzoekt om met Matthijs Ruitenberg om de tafel te gaan 
zodat ze dieper op de financiën in kunnen gaan. Deze ontmoeting zal 
plaatsvinden voor de volgende MR vergadering (24 maart). 
 
Vraag MR: 
Op dit moment betalen lang niet alle ouders bij bijvoorbeeld Wolfert College. Wat 
vindt de directie hiervan? 
 
Reactie directie: 
Het komt er op neer dat we bijdragen vragen aan ouders maar dat dit vrijwillig 
blijft. De situatie bij College is in vergelijking met andere scholen wel uniek 
aangezien deze school ook aanspraak kan maken op financiële ondersteuning 
vanuit de gemeente, waar andere scholen die mogelijkheid niet hebben of niet 
behoeven. De ouderbijdragen worden gebruikt voor de extra kosten waar de 
school niet volledig in kan voorzien.  
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Vraag MR m.b.t. verhoging ouderbijdrage Wolfert Lansing: 
Waarom worden de bijdragen niet anders berekend, zodat elk leerjaar evenveel 
betaalt en dit niet alleen omhoog gaat in leerjaar 4? Zo wordt de verhoging in 
leerjaar 4 minder en wordt het gespreid. 
 
Besluit: De verhoging van de ouderbijdragen van leerjaar 4 bij Wolfert Lansing is 
niet goedgekeurd, de oudergeleding wil eerst verder praten met Matthijs 
Ruitenberg voordat zij hierover beslissen. De volgende MR vergadering (24 
maart) wordt dit opnieuw in stemming gebracht. 

13. RISS IB policy - Assessment Policy 
Advies gehele MR 
 
Besluit: 
De MR geeft unaniem een positief advies. 

 

14. Ziekteverzuimbeleid & vervanging van docenten 
Informatie 
 
Vraag vanuit MR: 
Het beleid van BOOR is anders dan het ziek meldprotocol op verschillende 
scholen. Tijdens de GMR vergadering is er gezegd dat per volgend schooljaar dit 
beleid doorgevoerd zal moeten worden op alle locaties.  
 
Reactie directie: 
Dit is geen voorschrijvend document. Scholen worden geacht dit beleid uit te 
voeren en dit is vaak in de geest van. Hier is kennelijk een discrepantie tussen 
wat er bij de GMR is verteld en wat er aan het AD is verteld. 
 
Wolfert Lyceum: 
Uitval bij Wolfert Lyceum, het lijkt erop dat er ongeveer 10/12% van de lessen 
uitvalt. Dit is ter sprake gebracht bij de directie, wat wordt hier aan gedaan? Hoe 
groot is dit probleem? De reactie van de directie bij Lyceum liet weinig eigen 
verantwoordelijkheid zien en liet het haast voorkomen alsof dit nou eenmaal zo 
was. Hoe zit dit bij de andere locaties? Is hier beleid op? Hoeveel uitval is er nou 
eigenlijk? Hoe ziet de algemene directie dit? 
 
Ziekteverzuim: 
Als het langdurig ziek betreft dan vervangen we. Bij kortdurend ziekteverzuim is 
het een stuk lastiger. Hier wordt op verschillende locaties wel geëxperimenteerd 
met klassen-studenten.  
 
Reactie MR: 
Ziekteverzuim kan ook gezien worden als een indicator van werkdruk.  
 
Reactie directie: 
De gegevens zijn beschikbaar, maar dit is niet 1 op 1 op te vragen. Het algemeen 
verzuim ligt onder het landelijk gemiddelde. We zijn het eens met de MR dat het 
van belang is om de beschikbare gegevens met betrekking tot verzuim en 
vervanging te analyseren zodat de onderwijskwaliteit ook gewaarborgd wordt.  
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Reactie MR: 
Het is van belang dat de leerlingen structuur hebben en dat de roosters niet per 
dag verschillen. 

15. Notitie Wolfert 21e eeuw 
Informatie 
 
Rob Fens heeft een notitie geschreven waarin hij de toekomstvisie van de Wolfert 
vanuit verschillende invalshoeken beschrijft.  
 
Een van de scenario’s noemt de internationale campus, een scenario wat steeds 
dichterbij komt. Bij deze variant is het wel van belang dat we goed uitdenken wie 
daar de leiding over krijgt en hoe we dat willen vormgeven, zeker met oog op de 
toevoeging van primair onderwijs. Deze twee bewegingen zijn in een gevlochten 
tot een gezamenlijke visie. Dit is naar het college van bestuur gestuurd en we 
wachten nu op een reactie vanuit hen. 
 
De campus duurt nog wel tot 2025, maar we moeten hier wel over nadenken als 
we nadenken over de nieuwe schoolleider van de Wolfert scholengroep.  
 
Vraag MR: 
Past dit internationale onderwijs wel bij de identiteit van de scholengroep? 
 
Reactie directie: 
De overheid heeft besloten dat internationale scholen niet alleen privaat 
aangeboden mogen worden. Deze private bedrijven onttrekken zich namelijk aan 
enige vorm van toezicht vanuit de Nederlandse overheid. Hier is aparte 
wetgeving voor gemaakt en hieruit is voortgekomen dat een internationale 
campus verbonden moet zijn aan een Nederlandse onderwijsinstelling. Ook heeft 
de scholengroep het RISS en tweetalig onder zijn vleugels, dus dit zou juist goed 
aansluiten.  
 
Vraag MR: 
Komt er op deze manier niet teveel diversiteit? Is het niet natuurlijker om de 
scholengroep juist wel op te splitsen in centrum en noord? Kunnen we het tijdpad 
niet verder opschuiven?  
 
Reactie directie: 
Er is zeker vertrouwen in de toekomst van Wolfert Lansing en Wolfert Dalton. 
Echter blijven dit scholen die ook als het goed gaat, relatief klein zullen zijn en 
daardoor dus kwetsbaarder. De huisvesting in Lansingerland zou dan maar door 
drie scholen gedragen worden en dat is een te groot risico. 
 
Er is vanuit de facilitering zoals administratie en financiën wel samenhang tussen 
de verschillende scholen. 
 
Reactie MR: 
Wordt er ook beleidsmatig gekeken naar een sterkere samenwerking op alle 
niveaus? 
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Reactie directie: 
Hier is aandacht voor en het ligt ook in de lijn der verwachting dat de 
verschillende locaties die dezelfde vormen van onderwijs aanbieden, zoals 
bijvoorbeeld Wolfert Dalton en Wolfert Lyceum, hier ook onderling van elkaar 
leren en de dialoog aangaan.  
 
Opmerking MR: 
Er staat “soliditeit”, dit moet solidariteit zijn. Ook staat er dat in de eerste helft van 
2020 bij de MR om advies gevraagd zal worden. Per wanneer gaat dit gebeuren? 
Wat doet deze verdere groei en mogelijke verandering van de scholengroep met 
oog op de verschillende verhoudingen binnen de scholengroep? 
 
Reactie directie: 
We wachten nog steeds op definitieve besluiten hierover, vandaar dat het nog 
niet duidelijk is. De aanname is dat degene die de huidige Wolfert scholengroep 
kan leiden, dat ook kan met de toevoeging van een internationale campus, dit 
staat echter los van een eventuele toevoeging van een primair onderwijs school.  
 
De wervingsprocedure voor een nieuwe algemeen directeur moet over een half 
jaar vanaf nu gestart worden (start schooljaar 2020/2021). 
 

16. Rondvraag 
 
Waarom is MUN voor tweetalig VWO4 vorig jaar (2019) niet doorgegaan bij 
Tweetalig? 
Het kon dat jaar eenmalig niet doorgaan. Er is vanuit de leerlingen wel behoefte 
om dit voor deze groep leerlingen alsnog aan te kunnen bieden. De 
leerlinggeleding pakt dit samen met Rob Fens op. 
 
Staking: 
Er bestaat onvrede over de communicatie m.b.t. staking. In hoeverre zijn de 
belangen van het personeel duidelijk gemaakt aan BOOR? Hoe heeft dit zo 
kunnen verlopen? De staking heeft invloed op de toekomst van ons allemaal. We 
staken niet voor onszelf, maar voor de toekomst van het Nederlands onderwijs. 
 
Reactie directie: 
Het is bij de vorige staking voor het eerst geweest dat er doorbetaald is. 
Normaliter wordt er bij stakingen niet doorbetaald, aangezien dat ook de keuze is 
die je maakt op het moment dat je voor staken kiest. We hebben wel degelijk 
aangestuurd op duidelijkheid bij BOOR. Het eerste besluit is te haastig genomen, 
ze hadden hier de complexiteit wellicht beter kunnen overzien. Wij waren op zijn 
zachts gezegd niet blij met de verwarrende berichtgeving.  
 
Reactie MR: 
Het is toch wel apart dat het College van Bestuur initieel niet op de hoogte was 
van het feit dat deze staking zowel VO en PO betrof?  
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Reactie directie: 
Dat is inderdaad apart, maar er lopen momenteel wel gesprekken met het 
kabinet. Je zou ook van mening kunnen zijn dat het nog te vroeg was om te 
staken aangezien deze gesprekken ook tijd nodig hebben.  

   
 Sluiting uiterlijk  22.00 

Volgende MR vergadering dinsdag 24 maart - Wolfert Dalton (Argonautenweg 55, 
Rotterdam) 
 
 
 

 Datum MR 
vergadering 

Besluitenlijst 

1. 19-02-2020 De notulen van de MR vergadering van 13 januari zijn vastgesteld. 

2. 19-02-2020 De eerstvolgende MR vergadering komt de werkgroep verkiezingen met 
een voorstel voor een rooster van aftreden. 

3. 19-02-2020 De MR begroting is goedgekeurd. 

4. 19-02-2020 De verhoging ouderbijdragen Wolfert Lansing is niet goedgekeurd. Er volgt 
een gesprek tussen de oudergeleding en Matthijs Ruitenberg voor de 
eerstvolgende MR vergadering (24 maart). In deze vergadering zal de 
ouderbijdrage Wolfert Lansing opnieuw in stemming worden gebracht. 

5. 19-02-2020 De MR geeft unaniem een positief advies af voor de RISS IB Assessment 
Policy. 
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