Verslag vergadering MR-bestuur d.d. 7 juni 2021
De aan-en afwezigheidsregistratie is bekend bij de voorzitter.
1. Opening en mededelingen ter informatie
- Het is de laatste vergadering van beide ouders van de MR. Het afscheid volgt nog in een
aparte bijeenkomst. Er is hiervoor een datum gereserveerd, de invulling wordt nog
bekeken.
De bestuurder vindt het jammer dat zij gaan stoppen omdat zij vanuit hun eigen
perspectief kunnen kijken naar de verschillende vraagstukken en bedankt voor de inzet.
2. Rondvraag
- Opening school, de leerlingen zijn vooral blij om weer op school te zijn. De docenten
ervaren grote drukte op school. De mondkapjesplicht wordt goed nageleefd door de
leerlingen. Het Atrium van havo vwo was erg druk ondanks het verzoek om buiten te
gaan pauzeren. Bij het vmbo is het verplicht voor de leerlingen om buiten te
pauzeren. De drukte in de gebouwen viel mee. Rondom de praktijklessen op het
vmbo zijn andere maatregelen genomen. Als school hebben we vooral geleerd dat
digitaal onderwijs goed een gedeelte van het onderwijs kan zijn. Bijvoorbeeld de
bovenbouw havo vwo was tevreden met digitale hoorcolleges en dan op maat uren
op school. Beleidstechnisch is dit al mogelijk met een maximum van 20% van het
totale onderwijs.
- Kledingvoorschriften, er zijn geen kledingvoorschriften vanuit het Udens College.
Docenten kunnen worden aangesproken door collega’s en leerlingen door hun coach.
- Hoe gaan we zorgen volgend jaar dat we een lid vanuit de leerlingen in de MR
hebben? Er is een leerling van het havo vwo die belangstelling heeft. I. Vlierman gaat
deze leerling benaderen.
3a. Verslag vergadering bestuur-MR 29 april 2021
Het verslag wordt vastgesteld
3b. Actie en besluitenlijst 29 april 2021
De punten uit de actie- en besluitenlijst zijn afgehandeld.
4. Vrijwillige ouderbijdrage (bijlage), adviesrecht MR, artikel 23 lid b, 2e aanleg
De belangrijkste wijziging is de €25 voor de algemene schoolbijdrage. Er is contact geweest
met het Hooghuis over de wijze waarop zij een fonds hebben ingericht om activiteiten te
bekostigen. Er is voor het Udens College besloten om in de begroting jaarlijks €5 per
leerling te reserveren zodat er een buffer is voor ouders die niet willen/kunnen betalen.
Tegelijk gaan we ook zoeken naar sponsormiddelen.
In de notitie staat aangegeven dat de introductieactiviteiten en maximaal 1 excursie per
leerjaar wordt aangeboden. Leerlingen die geen laptop hebben kunnen op school een
leenlaptop krijgen om huiswerk te maken. Deze moet wel aan het einde van de dag weer
worden ingeleverd. Ouders kunnen ook nog aanspraak maken bij de Stichting Leergeld en
de gemeente.
De MR vindt het jammer dat het onderwijs verarmt. Vanuit de secties wordt nog gekeken
naar creatieve oplossingen. Het document geeft voldoende mogelijkheden om keuzes te
maken door docenten en teams.
De gelden van het NPO worden op beide sectoren gebruikt om de komende 2 jaar te kijken
naar extra activiteiten voor leerlingen op sociaal-emotioneel gebied.

De MR wil graag opgenomen hebben in de notitie dat er duurzaam wordt gekeken om een
programma te ontwikkelen na de 2 jaar van de NPO gelden. Niet alleen reserveren maar ook
investeren om in de komende jaren de extra activiteiten te kunnen blijven organiseren.
Leerlingen kunnen ook zelf gevraagd worden om activiteiten te organiseren en hiervoor
sponsoring te zoeken. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met kansengelijkheid.
Het mag niet zo zijn dat enkele klassen wel iets organiseren en andere klassen niet.
De notitie wordt aangepast en naar de MR doorgestuurd met het verzoek om hiermee in te
stemmen.
5. Coronacrisis
a. nationaal programma onderwijs – analyse, instemmingsrecht MR, artikel 22a, 1e aanleg.
De eerste schoolscan van beide sectoren is meegestuurd, deze geeft op 3 gebieden een
goed beeld van de onderwijsvertraging van leerlingen. Het is op individueel niveau lastig in te
schatten of een leerlingen achterstand heeft opgelopen door corona of door andere
oorzaken. De schoolscan geeft een algemeen beeld.
De vertraging hoeft ook niet in korte tijd ingelopen te zijn, dit kan ook langjarig zijn.
Er moet snel gekeken worden naar kinderen die het sociaal/emotioneel moeilijk hebben.
De MR is benieuwd of er ook contact is met leerlingen in de zomervakantie? Er zijn
voorzieningen in Uden die opvang bieden. Er zijn ook leerlingcoaches die contact houden, dit
is echter geen verplichting.
De MR is benieuwd hoe de concrete invulling en borging van de NPO gelden eruit gaat zien.
De maand juni wordt gebruikt om de invulling concreet te maken. Op een aantal punten
wordt een 0-meting gedaan om ook te monitoren of er vooruitgang is. Er is al overleg met de
gemeente over de NPO maatregelen. Ook is er contact met jongerenwerk.
De uitvoering wordt gedaan met de sectoren in overleg met de Deelraden. De MR beoordeelt
de procedure en of school de verplichtingen van het NPO goed uitgevoerd heeft.
De MR geeft aan dat de leerlingen en coaches en docenten goed zijn meegenomen. De MR
stemt in met het doorlopen proces om te komen tot de analyse.
b. opening school, het besluit van het kabinet tot een volledige opening van de school gaf
een dilemma voor de bestuurder en de directieleden. Er moet uitvoering worden gegeven
aan het kabinetsbesluit en op een veilige en verantwoorde manier open gaan voor
medewerkers, leerlingen en ouders thuis. De leerlingen worden gewezen op het uitvoeren
van zelftesten d.m.v. posters en leerlingcoaches. Deze week wordt er een enquête uitgezet
voor de bewustwording. Er is een brief uitgegaan naar ouders en leerlingen met daarin een
beroep op de gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Vanuit de medewerkers is er een heel klein aantal die vanuit huis les geven.
6. Verkenning bestuurlijke samenwerking
De MR van het Elde College heeft positief geadviseerd over de verkenning in het komen
schooljaar. Vandaag zijn ook de medewerkers van het Udens College en het Elde College
geïnformeerd. Een extern bureau is aangetrokken om het traject te gaan begeleiden.
Indien de subsidie niet wordt toegekend zal het onderzoek toch plaatsvinden, hier is in de
begroting rekening mee gehouden. In de 2e helft van augustus is meer duidelijkheid over de
toekenning van de subsidie.
7. Wijzigingen PTA’s leerjaar 3 B, K en T
De MR heeft de gewijzigde PTA’s voor leerjaar 3 B, K en T ontvangen. Het gaat om
minimale wijzigen. De wijzigingen zijn overzichtelijk aangebracht. De MR stemt in met deze
wijzigingen.

8. Subsidie ventilatie
De subsidie is toegekend voor de aanpassingen aan het T-gebouw op het vmbo. In de
zomervakantie zullen zoveel mogelijk werkzaamheden uitgevoerd worden.
De bestuurder wil de MR bedankten voor de manier waarop afgelopen jaar samengewerkt is.
In deze bijzondere tijd is het gelukt om met grote snelheid gedragen besluiten te nemen.

Volgende vergadering:

14 september 2021

