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NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD ASHRAM COLLEGE  
Vergadering 19 april 2021 per video wegens corona-situatie 
 
 
Datum 
Versie 
Status 

14-06-2021 
1.0 
Vastgesteld 

Blad 1 van 6 Bestemd voor 
Afkomstig van 

MR 
Ans Bontekoe 

 

Aanwezig namens: 
PMR: Peter de Boer, Tineke Hogeveen, Yann Jousson, Marianka Lokers,  

Ton van Vliet, Christel Lubbers 
Oudergeleding: Ijsbrand Eilers (voorzitter), Laura Geurtsen 
Leerlinggeleding:   Merit Buijks, Youri Ouwerkerk, Storm Berlijn 
Directie    André Hol, vestigingsdirecteur Alphen 

Reindert Brouwer, tijdelijk vestigingsdirecteur Nieuwkoop 
Notulist:    Ans Bontekoe 
Aanwezig als toehoorder: Marcel van Klink (ouder) 
 
Afwezig:   Marianne Versteeg (OG), 
 
 

 
1. Opening 
De voorzitter, IJsbrand Eilers, opent de videovergadering i.v.m. de corona-situatie om 19:30 uur en 
heet de aanwezigen van harte welkom. 
1.1. Mededelingen 
Marianne Versteeg (OG) heeft zich afgemeld wegens ziekte. 
Marcel van Klink is aanwezig als toehoorder en als toekomstig MR-lid namens de oudergeleding. 
Storm Berlijn (LLG) zal de vergadering eerder verlaten omdat hij vandaag zijn 17e verjaardag viert. 
1.2. Vaststellen agenda 
Op de agenda wordt ingevoegd: 

10. Zelftesten corona (op verzoek van directie) 
11. Benoemingsadviescommissie (BAC) voor twee vacatures teamleider in Alphen 
12. LEVO en Burgerschap 

Hiermee wordt de agenda vastgesteld. 
 
2. Verslag vorige vergaderingen 
2.1. Verslag d.d. 15 februari 2021 

• Pagina 2, agendapunt 2.7. Arbo beleidsplan Scope:  
Tekstueel: tweede zin vervangen door: 
“De verzamelde vragen worden besproken met mw. Marianne Fillié, casemanager Arbo.” 
(Zie agendapunt 4 hieronder.) 

• Pagina 3, agendapunt 5, Lessentabel Ashram Alphen 21-22: 
Tekstueel: achter “klimaat in de school.” Invoegen: “Het vak LEVO verdwijnt niet uit de lessentabel 
maar wordt opgenomen in een doorlopende leerlijn in het bredere kader van Burgerschap.” 
(Zie agendapunt 12 hieronder.) 

• Pagina 4, agendapunt 9, Evaluatie onderwijs in de brugklas:  
Tekstueel: zin vervangen door:  “N.a.v. de evaluatie Onderwijs in de brugklas is het Handboek 
Onderwijs op de portal ontwikkeld.” 
Hiermee worden notulen vastgesteld. 
2.2. Bericht van instemming en advies d.d. 15 februari 2021 



2 
 

N.a.v. het besluit in 2.6. Ontwikkelingen Nieuwkoop: de benoemingsprocedure is geheel conform de 
afspraken d.d. 2 maart afgewikkeld en Reindert Brouwer is inmiddels benoemd als tijdelijk 
vestigingsdirecteur locatie Nieuwkoop. De MR feliciteert hem met deze benoeming. 
Het bericht van instemming en advies wordt ter informatie aangenomen. 
2.3. Actielijst 
De actielijst wordt doorgenomen en geactualiseerd.  
2.4. Verslag extra overleg d.d. 2 maart 2021 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
2.5. Bericht van advies d.d. 2 maart 2021 
Het bericht wordt ter informatie aangenomen. 
 
3. Begroting 2021 en meerjarenraming 
De vestigingsdirecteur geeft een toelichting namens het CvB. 
De schriftelijk gestelde vragen zijn door de MR-leden Ton, Marianka en Tineke, en André namens de 
directie, in een nader gesprek doorgenomen met Stellan Glissenaar, hoofd financiële zaken, en naar 
behoren beantwoord. Daarmee is de adviesprocedure voor MR gevolgd. 
 
De Begroting 2021 en de meerjarenraming zijn doorgenomen met de afdeling financiën en de vragen 
zijn naar behoren beantwoord. De MR geeft derhalve een positief advies over de Begroting 2021 en 
de meerjarenraming.   
 
4. Arbo Beleidsplan Scope 
De vragen over het Arbo beleidsplan vanuit het personeel moeten nog verder geïnventariseerd 
worden 
De MR vindt dat in de Arbocommissie ook een personeelslid dient te zitten (3.1.) De MR Scope heeft 
reeds een voorstel ingediend om de arbeidsomstandigheden op de thuiswerkplek te faciliteren (4.3.).  
Acties: 

• De MR vraagt de directie het ARBO beleidsplan Scope onder het personeel te verspreiden.  

• De MR (Alphen: Marianka, Ton, Yann, Peter) en Nieuwkoop: Tineke en Christel) organiseert een 
moment waarop het personeel de vragen over het  beleidsplan kan stellen. 

• De verzamelde vragen worden gesteld c.q. doorgenomen door een MR-delegatie met Marianne 
Fillié, de casemanager Arbo. 

Daarna bespreekt de MR Ashram het beleidsplan ter instemming van de personeelsgeleding. 
 
5. Ouderbijdragen 2021-2022 
5.1. Ouderbijdrage Alphen aan den Rijn 
De vestigingsdirecteur Alphen geeft een toelichting. 
De bijdrage voor de kampen e.d. zijn niet genoemd in de ouderbijdrage. Ashram Alphen is 
voornemens om meer (sociale) activiteiten in en om Alphen te ontwikkelen om te bekomen van de 
coronaperiode en deze activiteiten te financieren vanuit het Nationaal Plan Onderwijs (NPO). De 
directieleden Alphen en Nieuwkoop spreken nader over het benoemen c.q. opnemen van deze 
activiteiten in de ouderbijdrage. De uiteindelijke tekst komt nog terug in de schoolgids. 

• M.b.t. de ouderbijdrage in 2020-2021 zijn niet alle activiteiten doorgegaan vanwege corona. 
Momenteel worden nog wat activiteiten ontwikkeld, en zoveel mogelijk over de jaren gedeeld. 
Ashram hanteert een vrij lage ouderbijdrage, volgens André. Waarschijnlijk is er geen geld over.  

• Wiskunde D is uit de ouderbijdrage gehaald in overleg met de coördinator, en valt nu onder de 
leermiddelen. 

 
De oudergeleding van de MR stemt in met de ouderbijdrage Alphen aan den Rijn 2021-2022. 
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5.2. Ouderbijdrage Nieuwkoop 
De vestigingsdirecteur Nieuwkoop geeft een toelichting. 
Ook in Nieuwkoop wordt een deel van de NPO-gelden ingezet voor met name sociale activiteiten na 
corona; deze zitten ook niet in de ouderbijdrage. Voor de NPO-subsidie moet wel aan enige 
voorwaarden voldaan worden. 
 
De oudergeleding van de MR stemt in met de ouderbijdrage Nieuwkoop 2021-2022. 
 
6. Lessentabel Nieuwkoop 2021-2022 en toelichting 
De vestigingsdirecteur Nieuwkoop geeft een toelichting. 
De keuzevakken in leerjaar 3 en 4 zijn op dit moment nog onbekend (4 uur voor gereserveerd). 
Dit wordt in de schoolgids nog nader uitgewerkt. 
De MR geeft als suggestie het totaal aantal uren per jaarlaag op te nemen. 
 
De MR geeft unaniem instemming aan de lessentabel 2021-2022 Nieuwkoop met toelichting, 
mits het genoemde uur Duits tweede leerjaar voor LWOO een extra ondersteunings-uur is dat, 
afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de leerling, opgevuld kan worden met het vak 
Nederlands of rekenen. 
 
7. Voorstel 50 uur ontwikkeltijd Nieuwkoop 2021-2022 
De vestigingsdirecteur Nieuwkoop geeft een toelichting. 
Het Voorstel Ontwikkeltijd sluit aan bij de opzet en vorm die in Alphen gehanteerd wordt. De 50 uur 
ontwikkeltijd uit de cao wordt weggezet in de vorm van een 40-minutenrooster. 
De directeuren Nieuwkoop en Alphen spreken op de achtergrond nog verder over de ontwikkeltijd. 
De discussie dient los gezien te worden van de lestaakbelasting. 
 
De personeelsgeleding van de MR geeft unaniem instemming aan het Voorstel 50 uur ontwikkeltijd 
Nieuwkoop 2021-2022. 
 
8. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SPO) VO in deze regio heeft de MR benaderd voor 
melding van een vacature in de Ondersteuningsplanraad en toekomstige bezuinigingen in het 
Passend Onderwijs gemeld. Op verzoek van de MR geeft de vestigingsdirecteur Alphen een 
toelichting op de werking en de huidige stand van zaken in deze regio. 

• In 2014 is het systeem Passend Onderwijs ingevoerd, bedoeld voor leerlingen die extra zorg 
nodig hebben in het reguliere voortgezet onderwijs, als vervolg op het eerdere rugzak-systeem. 
Het speciaal onderwijs bestaat nog steeds. Er wordt van alles georganiseerd om te voorkomen 
dat er leerlingen naar het speciaal onderwijs moeten. 

• Er is druk op de financiële middelen: er is steeds meer vraag en behoefte om zoveel en zo goed 
mogelijk de basisvoorzieningen te steunen. Daardoor is veel spanning op de middelen vanuit het 
samenwerkingsverband en de uitvoering op de werkvloer. Het onderwerp wordt in alle 
overleggen besproken, met bestuurders, PO-raad etc. 

• Vanuit Ashram is de vraag vrij stabiel. Qua hoeveelheid leerlingen met ondersteuningsbehoefte is 
het Ashram College vergelijkbaar met andere scholen in de regio.  

• Tijdens de corona-periode zijn de meest kwetsbare leerlingen zo veel mogelijk naar school 
gehaald. 

• Het vervullen van de vacatures in de ouderraad van het Samenwerkingsverband is een 
verantwoordelijkheid van de MR-en; werving gebeurt vaak via de MR. Ouders in de 
ondersteuningsraad hebben feeling met Passend Onderwijs, of hebben kinderen die hier mee te 
maken hebben. 
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André biedt aan om alle ouders te benaderen voor een plek in de ouderraad SPO via de ouderbrief 
en biedt aan om circa twee keer jaar een informatieve samenvatting te geven van wat er passeert is 
het SPSO. 
 
9. Nieuwe MR-structuur deelraad / (G)MR 
Per 1 september zal de MR Ashram aansluiten bij de (G)MR SCOPE VO. 
Deelradenmodel 
Het CvB heeft een voorstel gedaan voor een MR per huis (Scope VO en praktijkschool en Ashram) in 
de vorm van een deelraad per school vanaf 1 september 2021. 
Voor een kleine school (locatie Nieuwkoop): een deelraad met 2 personeelsleden (plus 2 ouders 
en/of leerlingen), voor een grote school (locatie Alphen): een deelraad met 4 personeelsleden (plus 4 
ouders en/of leerlingen). Elke deelraad vaardigt twee leden af naar de GMR. 
GMR:  
Opmerkingen bij GMR: 
- Idealiter is per deelraad 1 ouder en 1 personeelslid afgevaardigde in de GMR . 
- De voorzitter van de deelraad is niet per se de afgevaardigde naar de GMR. 
- De afgevaardigde naar de GMR hoeft niet per se in de deelraad te zitten. 
- Theoretisch: Indien voorzitter deelraad (=personeelslid) =  lid GMR: 240 uur. 
- De GMR vergadert momenteel circa 12 x per jaar; bij een duidelijke verdeling tussen algehele 

beleidszaken en school-specifieke MR-zaken zou dit wellicht minder frequent kunnen zijn. 
Maar dat is voor september, dan gaat de GMR draaien. 
Faciliteiten 
Het CvB heeft een voorstel gedaan voor de faciliteiten (alleen van toepassing voor de 
personeelsgeleding in de MR; de oudergeleding en de leerlinggeleding  hebben geen uren). 
- 80 uur per MR-lid (van de personeelsgeleding), voor de MR-voorzitter plus 80 uur extra (indien 

uit de personeelsgeleding), en voor de MR vice-voorzitter plus 50 uur extra (indien uit de 
personeelsgeleding. 

- Daarnaast: 80 uur per GMR-lid (indien uit personeelsgeleding). 
- Secretaris: 50 uur plus extra (indien uit personeelsgeleding). 
De overleggroep namens de MR Ashram vindt dit een acceptabel voorstel. 
Opmerkingen bij faciliteiten: 
- Het CvB heeft toegezegd dat, mochten er grote zaken gaan spelen op MR-gebied, een aangepast 

urenaantal bespreekbaar is 
- Het MR-lidmaatschap is bij cao geregeld en gefaciliteerd met 100 uur voor MR-leden; de 

wettelijke term deelraad is niet in de cao opgenomen. 
 
Het CvB wil op korte termijn weten of de MR Ashram met het deelraden-model wil gaan werken. 
Marianka zal namens de MR bericht sturen dat de MR graag doorgaat op het deelradenmodel. 
 
De MR Ashram College stemt unaniem in met het voorgestelde deelraden-model vanaf 1 september 
2021 met de genoemde faciliteiten en wacht een definitief voorstel van het college van bestuur 
hieromtrent af.  
 
10. Zelftesten corona 
De directie informeert de MR dat spoedig de zelftesten voor het coronavirus in het VO beschikbaar 
zijn in Nieuwkoop en Alphen. 
De komende twee weken wordt, in samenwerking met de GGD,  gecommuniceerd naar alle ouders 
en personeel hoe deze zelftesten worden ingezet om risicogericht de besmettingen te kunnen laten 
afnemen. De zelftesten zijn ter preventie en niet voor gebruik bij klachten. De basisregel blijft van 
kracht: thuis blijven bij klachten.  
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Op de locaties Alphen en Nieuwkoop wordt eenduidig beleid voorbereid en uitgevoerd: wie is intern 
verantwoordelijk voor het traject, communicatie, handelswijze bij geconstateerde besmetting en 
quarantaine. De VO-protocollen van overheid en VO-raad worden gevolgd. 
 
De MR geeft complimenten aan de directie over de communicatie rondom corona en ook 
hieromtrent. 
 
11. Benoemingsadviescommissie teamleiders Alphen 
De vestigingsdirecteur Alphen meldt een vacature voor een teamleider onderbouw en een 
teamleider bovenbouw. De vacature is zowel intern als extern opengesteld.  
Er is één benoemingsadviescommissie voor beide vacatures. Namens de MR neemt Peter de Boer 
zitting in de BAC. Eerste selectieronde is gepland op woensdag 26 april. 
 
12. LEVO en burgerschap 
De MR vraagt expliciet naar de borging van het LEVO-onderwijs in de lessentabel. Ashram Alphen 
heeft een hechte traditie wat betreft het vak LEVO. Dit jaar heeft de derde klas geen LEVO gehad. Die 
situatie gaat volgend jaar voortgezet worden. 
André herhaalt dat met ingang van het nieuwe schooljaar 2021-2022 een werkgroep Cultuur en 
identiteit wordt geformeerd, en dat daarnaast bewaakt gaat worden dat vanuit de onderwerpen van 
de levensbeschouwelijke kant een rode draad gevormd wordt in het onderwijs in het bredere kader 
van Burgerschap. 
Het onderzoek naar een doorlopende leerlijn Burgerschap is naar de MR gestuurd. 
Hij vult aan dat het levensbeschouwende principe van cruciaal belang is voor onze vorm van 
onderwijs en vorm moet krijgen in cultuur, klimaat en sfeer voor onze school. De leerlingen bij 
Ashram en de collega’s moeten zich veilig voelen om zich te kunnen ontwikkelen binnen de school en 
ook buiten de school. De borging daarvan verdient veel zorg en aandacht. Dat wil de school graag 
samen met docenten en leerlingen en breed gedragen doen. Mede om de levensbeschouwelijke 
aspecten is aangesloten bij Scope Scholengroep. 
 
Na deze agendapunten bedankt de voorzitter de beide directieleden voor de toelichting en inbreng. 
Hij bedankt ook de toehoorder voor zijn aanwezigheid. 
Zij verlaten de vergadering. 
 
13.  Medezeggenschap 

• De MR benoemt Christel Lubbers als MR-lid namens de personeelsgeleding Nieuwkoop. 
In verband met de fusie is deze benoeming formeel tot 1 september 2021.  

• Laura heeft nog nader contact met Marcel van Klink over zijn beschikbaarheid en formele 
toetreden tot de MR / deelraad namens de oudergeleding per september 2021. 

• In september zal in het ouderbericht gerichte werving voor de deelraden voor de oudergeleding 
plaatsvinden. 

• In september dient een nieuwe voorzitter gekozen dienen te worden. 

• Vóór september is een herverkiezing van twee MR-leden wegens het aflopen van de termijn. 
 
14. Rondvraag en sluiting 

• De leerlinggeleding meldt desgevraagd dat de afstandsregel in de klas vol te houden is, maar in 
de pauzes zeer lastig is.  

• De leerlinggeleding brengt naar voren dat in 3 VWO veel toetsen in het profielgericht werken 
worden gestopt, hoewel de toetsweek twee weken geleden al heeft plaatsgevonden. 
Ton brengt het onderwerp in bij het teamoverleg en koppelt terug naar de LLG. 

• Ijsbrand en Laura zijn op 5 juli voor de laatste keer bij de MR-vergadering aanwezig namens de 
oudergeleding. 
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• De MR (Yann vanuit Alphen en Christel vanuit Nieuwkoop) gaan in gesprek voor een nadere 
kennismaking met de voorzitter GMR VO, mede in verband met een goede verstandhouding 
richting volgend jaar. IJsbrand legt het contact met de voorzitter (G)MR. 

• Voor nieuwe MR-leden is het nuttig om de rol en taak als vertegenwoordiger en 
belangenbehartiger van de geleding overgedragen te krijgen, wellicht in de vorm van een 
introductie. De MR heeft altijd het recht van informatie bij de directie. 

• De MR heeft op dit moment wel een jaarrooster, nog geen activiteitenplan en jaarverslag,  
 
Sluiting 
De voorzitter dankt de iedereen voor de inzet en de inbreng en sluit de vergadering om 22:50 uur 


