
  

Verslag MR vergadering 13 september 2021 

Dit is een bondig verslag van de tweede MR vergadering van schooljaar 2021-2022. Wanneer er 

vragen zijn over dit verslag of andere MR gerelateerde zaken, dan willen wij vragen contact op te 

nemen met de MR via mr@citadelcollege.nl.  

Datum:  09-11-2021 
 

1) Hamerstukken 

De MR heeft ingestemd met de volgende stukken:  

 

Schoolplan - locatiepuntenplan 

De MR heeft ingestemd het speerpunten plan van de Grifdijk.  

Vanuit het schoolplan zijn er locatieplannen gemaakt die per jaar worden geëvalueerd en op 

basis van deze evaluatie worden bijgesteld. We hebben in kunnen stemmen met onderdeel 

D, het speerpuntenplan van de Griftdijk. De overige plannen worden aangepast. 

 

Toelatingsbeleid brugklassen 2022-2023 

Ten opzichte van het vorige toelatingsbeleid is er een inhoudelijke wijziging die is 

doorgevoerd en waarmee is ingestemd door de MR. Het gaat om de broertjes-zusjes 

regeling. Deze is in lijn hebben gebracht met de andere scholen in Nijmegen. Concreet 

betekent dit dat alleen broertjes en zusjes van huidige leerlingen niet hoeven deel te nemen 

aan een eventuele loting, behalve als die groep groter is dan het maximaal aan te nemen 

aantal leerlingen.   

De tweede inhoudelijke wijziging die is doorgevoerd is dat Lumen en Onderweg op voorhand 

worden meegenomen in de lotingsprocedure. Ouders moeten bij inschrijfformulier 

aangegeven dat kind in wil stromen in regulier of Lumen/Onderweg. 

Ouderbijdrage – reizen 

Het CvB van @VO Campus heeft na advies van het directeurenberaad, besloten om alle 

internationale reizen van de scholen van @VO Campus te annuleren tot de kerstvakantie. Op 

deze regel zijn twee uitzonderingen: 

- korte (lees 1-3 dagen) reizen naar buitenland met eigen vervoer 

- reizen die verplicht zijn wegens schoolexamen (Klassieke reis stedelijk gymnasium) of 

vanwege verplichtingen met accreditatie (tto Kandinsky) als ze voor de herfstvakantie 

zijn gepland. 



Naast deze twee punten, wil het Citadel College meer duidelijkheid geven aan ouders en 

leerlingen. De oudergeleding van de MR heeft ermee ingestemd dat er in schooljaar 2021-

2022 geen internationale reizen worden aangeboden, maar dat er voor de examenleerlingen 

op de Griftdijk een alternatieve reis komt. Dit is de een vierdaagse reis naar Maastricht 

waarbij een bijdrage van €325,- wordt gevraagd. 

 

De MR heeft een advies gegeven over de volgende stukken: 

 

Evaluatie onderwijsontwikkeling 

De MR heeft aangegeven dat er te weinig informatie is om tot een gedegen advies te komen. 

 

Pilot rebound 

De pilot voor een interne rebound die duurt een jaar. De MR heeft aangegeven dat het goed is om 

alle collega’s op de hoogte te brengen over de interne rebound. Dit was alleen nog op de Dijkstraat 

bekend.  

 

Informatief waren de stukken over: 

 

Onderwijsresultaten 

- De resultaten van 2020.2021 worden niet meegeteld door de inspectie, door 

verschillende uitgangspunten vanwege Corona. Dit waren iets mindere resultaten, dit 
kan gezien worden als “correctie” op het jaar daarvoor waar leerlingen allemaa l over 

waren.  
- Er wordt gekeken naar waardoor we deze resultaten worden veroorzaakt en wat we 

daaraan kunnen doen. Hier wordt in de teams over gesproken.  
- De bevordering klas 2HV naar klas 3 valt op (minder naar 3V dan verwacht) en de 

examenresultaten zijn minder.  
 

 

 

2) Sluiting en aankondiging volgende vergadering 

- Volgende vergadering: 14 december 2021, 19.30u  

 

 


