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NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD ASHRAM COLLEGE  
Vergadering 14 juni 2021 per video wegens corona-situatie 
 
 
Datum 
Versie 
Status 

05-07-2021 
1.0 
Vastgesteld 

Blad 1 van 4 Bestemd voor 
Afkomstig van 

MR 
Ans Bontekoe 

 

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

Christel Lubbers, Ton van Vliet 
Oudergeleding:   Ijsbrand Eilers (voorzitter), Marianne Versteeg (OG), 
Leerlinggeleding:   Merit Buijks 
Directie    Reindert Brouwer, tijdelijk vestigingsdirecteur Nieuwkoop 
Notulist:    Ans Bontekoe 
 
Afwezig:   André Hol, vestigingsdirecteur Alphen  

Laura Geurtsen (OG) Youri Ouwerkerk, Storm Berlijn (LLG) 
 
 
1. Opening 
De voorzitter, IJsbrand Eilers, opent de videovergadering i.v.m. de corona-situatie om 19:30 uur en 
heet de aanwezigen hartelijk welkom. 
1.1. Mededelingen 
André Hol is afwezig, Reindert Brouwer geeft de toelichting bij de agendapunten namens de directie. 
Laura Geurtsen (OG) is afwezig wegens drukke werkzaamheden. 
Youri Ouwerkerk en Storm Berlijn (LLG) zijn afwezig. 
De CvB-leden Piet Jansen en Bert van Leeuwen zijn aanwezig bij de agendapunten 4 en 5.  
1.2 Vaststellen agenda 
Aan de agenda wordt toegevoegd: 
8.A.  Integriteitscode Scope Scholengroep 
8.B.  BAC-gesprek vestigingsdirecteur Nieuwkoop 
Met deze toevoeging wordt de agenda vastgesteld. 
 
2. Vergadering 19 april 2021 
2.1. Verslag vergadering 19 april 2021 
Het verslag wordt met een kleine tekstuele wijziging onder agendapunt 13 vastgesteld. 
2.2. Bericht van instemming en advies 
Het bericht van instemming en advies wordt ter informatie aangenomen. 
2.3 Actielijst 
De actielijst wordt geactualiseerd. 

• Het toetsen voor profielgericht werken buiten de toets-vrije periode krijgt volgend schooljaar 
meer aandacht. 

• Marcel van Klink is beschikbaar als lid namens de oudergeleding en is aanwezig bij de 
vergadering op 5 juli. 

 
3. Arbobeleidsplan Scope 
De MR heeft het plan in Nieuwkoop en Alpen aan het personeel voorgelegd.  
Vanuit Nieuwkoop zijn geen vragen binnengekomen, vanuit Alphen is één vraag ontvangen. 
Yann gaat de vraag stellen, via André, en stuurt het antwoord door naar de MR-leden. 
Het agendapunt wordt doorgeschoven naar 5 juli. 
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4. Meerjarenformatieplan Scope 2021-2025 in aanwezigheid van CvB 
De voorzitter heet de leden van het CvB hartelijk welkom voor de agendapunten 4 en 5. 
Piet Jansen geeft een toelichting op het meerjarenformatieplan Scope 2021-2025 en geeft een 
antwoord op de vragen van de MR. 
De volgende vragen komen aan de orde. 
- Pagina 4, punt 2.1.: vereenvoudiging bekostiging VO per 1 oktober 2021: we weten dat er een 
wijziging in de bekostiging komt maar we weten nog niet met welke gevolgen en hoe groot die zijn.  
Als er grote gevolgen zijn, dan gaat het CvB/directie met de MR in gesprek hierover. 
- Pagina 6, punt 3.1.4.: persoonlijk budget: veelal wordt gekozen voor een pensioenstorting. 
Werkgever en werknemer hebben geen tegengestelde belangen. Er lijkt nu een stuwmeer te 
ontstaan, financieel gezien.  
- Pagina 9, 3.2.2. groepsgrootte: de streefgetallen voor de groepsgrootte worden vastgesteld door de 
directies van de scholen. Ze zijn bedoeld als richtgetallen voor een sturing voor de formatie, en niet 
meer. 
-Pag. 7, 3.1.9. participatie werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt: het is een streefpercentage. 
-Pag. 9, 3.2.3. onderwijstijd: dit is opgenomen in het taakbeleid en eerder langsgekomen bij de MR. 
-Pag. 12, 4.1.6.: beleid en kwaliteitszorg: het kwaliteitsbeleid wordt voor een klein gedeelte 
gerealiseerd door de dienst. Uitbreiding van de formatie willen we in veel gevallen voorkomen, en 
doen we met grote terughoudendheid. Hier gaat het om bovenschoolse aansturing en niet om 
uitbreiding op schoolniveau. 
NB: binnen het NPO-programma zijn ook werkzaamheden opgenomen.  
-Pag. 13, 4.2.2. Ashram College Nieuwkoop, “ingekochte” ondersteuning betekent: minder externe 
inzet. 
 
De MR spreekt m.b.t. 4.2.2. Ashram College Nieuwkoop de zorg en de hoop uit dat de ondersteuning 
van de zorgleerlingen behouden blijft en deze ondersteuningsuren binnen de formatie blijven. 
De personeelsgeleding stemt unaniem in met het meerjarenformatieplan Scope 2021-2025 met deze 
opmerking. 
 
5. Terugblik afgelopen jaar in aanwezigheid van het CvB 
Het CvB vraagt naar de ervaringen van de MR over het afgelegde traject richting de bestuurlijke fusie 
per 1 januari jl. en de huidige ontwikkelingen. 
De volgende opmerkingen komen aan de orde. 

• Traject: de MR heeft alle gelegenheid gekregen om de vragen te stellen, er zijn veel zinvolle 
overleggen geweest, dit heeft geleid tot vertrouwen in de ingeslagen goede weg in het 
samengaan met Scope. De identiteit van Ashram kan behouden blijven. Daarnaast is het goed om 
van de school-overstijgende faciliteiten van de nieuwe samenwerkingen gebruik te kunnen 
maken.  
Het CvB vertelt dat de verkenning tot samenwerking circa drie jaar geleden begonnen is. Met het 
vertrek van toenmalige directeur Piet Post, is Scope CvB betrokken bij met name de nieuwbouw 
in Nieuwkoop. De ervaring van het CvB is eveneens dat het allemaal heel soepel is gelopen. De 
nieuwbouw in Alphen is een wenkend perspectief. 
Het CvB heeft ook heel veel waardering over de samenwerking en de afgelegde weg, over het 
afgelegde fusietraject, parallel met de coronacrisis, en hoe het is afgerond, met een unanieme 
instemming door de MR-en en dat heeft hen heel goed gedaan, dus ook een compliment aan de 
MR. 

• Vanuit personeelsoogpunt: de MR geeft complimenten aan CvB over hoe omgegaan is met 
corona , met als blijk van waardering voor de positie van de docenten b.v. de bloemen en de 
chocola aan het begin van coronatijd.  
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Dat er geld beschikbaar gesteld is als vergoeding voor thuiswerken wordt ook zeer gewaardeerd 
door het personeel. Het CvB vermeldt dat de steunstichting de ruimte gegeven heeft om 
hiervoor een kleine vergoeding te geven. 

• Medezeggenschap: het fusietraject is, hoewel snel, wel heel zorgvuldig gedaan. Het CvB is in de 
nieuwe constellatie meer op afstand dan voorheen. Door de communicatie om op de hoogte te 
blijven van het traject  is het vertrouwen gekomen. De overgang naar het “indalen” van de MR in 
de GMR na de zomervakantie en hoe dat straks zal gaan werken, is nog wel heel spannend. 
Het CvB zegt geen twijfels te hebben over de soepele de overgang naar GMR en deelraden. 

 
De voorzitter vat samen dat de MR positief en blij is over de afgelegde weg in de afgelopen periode. 
Piet Jansen zegt afsluitend dat hij voor de laatste keer in deze functie in gesprek is met de MR. Hij 
gaat de organisatie verlaten. Op 9 september is een afscheid gepland. Hij bedankt de MR voor de 
samenwerking, ook omdat het de laatste keer is. 
De voorzitter dankt het CvB voor de aanwezigheid in de vergadering en de inbreng. 
Het CvB verlaat de vergadering. 
 
6. Schoolgidsen 2021-2022 Alphen en Nieuwkoop 
Reindert geeft een toelichting namens de directie. De schoolgidsen zijn nagenoeg rond.  
De volgende route wordt afgesproken:  

• De beide definitieve stukken worden 18 juni rondgestuurd naar de gehele MR door Annelies. 

• De MR-leden geven hun vragen c.q. opmerkingen door vóór 25 juni  aan Ans. 
Na deze terugkoppeling  wordt de officiële versie in de MR-vergadering van 5 juli ter formele 
instemming door de ouder- en leerlinggeleding als hamerstuk geagendeerd. 
 
7. Wijzigingen PTA 2020-2021 locatie Alphen 
Reindert geeft een toelichting op de voorliggende wijziging PTA. 
Momenteel wordt nog een schoolbrede inventarisatie onder de docenten uitgevoerd in zowel 
Alphen als Nieuwkoop. Mogelijk volgt in de MR-vergadering op 5 juli een aanvulling. 
 
De MR stemt in, met één stemonthouding, met de voorliggende wijzigingen PTA 2020-2021 locatie 
Alphen d.d. juni 2021 mits op 5 juli het totaalplan van PTA-wijzigingen opnieuw wordt geagendeerd. 
 
8. Het Nationaal Programma Onderwijs 
Reindert geeft een toelichting op de voorliggende NPO-plannen Nieuwkoop en Alphen. 
Deze concept-versies zijn, zowel in Alphen als in Nieuwkoop, besproken. Er worden nog wijzigingen 
en/of opmerkingen aangebracht, maar de plannen zullen in de grote lijnen niet afwijken. 
Afspraak:  
De MR-leden sturen vragen en/of opmerkingen op deze stukken vóór 25 juni naar Ans. 
In de MR-vergadering op 5 juli worden de definitieve versies voorgelegd. 
 
De voorzitter bedankt Reindert voor zijn aanwezigheid en toelichting. 
Reindert verlaat de vergadering. 
 
8.A. Integriteitscode 
De MR-leden sturen de vragen c.q. opmerkingen voor 25 juni naar Ans; deze worden verzameld 
doorgestuurd naar directie en CvB. 
Het onderwerp wordt opnieuw geagendeerd op 5 juli. 
 
8.B.  BAC-gesprek: advies definitieve benoeming vestigingsdirecteur Nieuwkoop 
Volgens de procedure zou vóór het einde van het schooljaar een gesprek gevoerd worden met de 
BAC als evaluatiemoment voor een definitieve benoeming.  
Tineke coördineert i.s.m. Hetty van Braam een datum voor het BAC-gesprek. 
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9.  GMR en deelraden 

• De MR stemt unaniem in met de Faciliteiten in klokuren medezeggenschap Voortgezet Onderwijs 
voor deelraden en GMR Scope Scholengroep, invoerdatum 1 augustus 2021 

• Na de zomervakantie start de nieuwe structuur van GMR en deelraden. 

• Na de vakantie wordt voorlopig gewerkt met de oude reglementen. 

• De herkiesbaarheid van Ton en Marianka is via het weekbericht in Alphen gemeld. Er hebben zich 
geen tegenkandidaten gemeld. Ton en Marianka stellen zich beschikbaar voor een nieuwe 
termijn.  

• Bezetting deelraad Alphen: Marianka, Ton, Yann, Peter (PMR), Marcel (te benoemen OG), Storm, 
Merit (LLG). In de eerste vergadering na de vakantie wordt een voorzitter gekozen.  

• Bezetting deelraad Nieuwkoop: Christel en Tineke (PMR) gaan het voorzitterschap delen,  
Marianne (OG). 

• Peter en Tineke en Ton gaan naar de kennismakingsbijeenkomst met de GMR Scope op  
op dinsdag 22 juni om 16:00 uur.  

• Scholing MR: Marianka en Yann inventariseren de gewenste cursussen c.q. workshops voor de 
deelraadleden van Alphen en Nieuwkoop. 

 
10. Rondvraag 

• Het online toelaten van zieke leerlingen in de meet wordt door de docent ook beter in de 
gaten gehouden. 

• Het Taakbeleid 2021-2022 moet nog worden ingebracht. 

• IJsbrand, Laura, Youri en Ans zijn de volgende vergadering voor de laatste keer aanwezig. 

• IJsbrand en Tineke bereiden een voorstel voor een afsluitend etentje voor de MR voor. 

• De  vergadering op 5 juli is bij voorkeur een fysieke vergadering, met inachtneming van de 
corona-regels. Marianne hoopt erbij te zijn, en is eventueel digitaal aanwezig. 

 
Sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen hartelijk voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de 
vergadering om 21:45 uur. 
 


