
1 
 

 

Notulen MR vergadering d.d. 14-09-2021 
   
Aanwezig:     Sylvia Keijman, Jan Muis, Otmar Zewald, Luba Galatha en Corina van 
der Valk (notulen)  
Afwezig:   Carin Heere en Omar Salloum      
Vanuit MT:    Wouter Abrahamse, Ingeborg Verdegaal 
Toehoorder:   X 
   
   

1 Opening / vaststellen agenda / mededelingen  
 
Voorzitter geeft allereerst aan blij te zijn dat wij weer fysiek bij elkaar 
kunnen komen. Daarnaast hebben wij weer 2 nieuwe leden voor de 
leerlinggeleding, helaas is Omar ziek, maar wij zijn blij met de nieuwe 
leerlingen. En voor de oudergeleding hebben wij ook een nieuw lid. Carin is 
er deze vergadering niet bij omdat zij als mentor van klas 6 op zeilkamp is, 
zij heeft wel opmerkingen bij de stukken gemaakt die Otmar in zal brengen. 

 
Punt 6. Formatieplan, er is geen stuk aangeboden vanuit MT waarin een reactie staat 
op het voor de vakantie afgestemde formatieplan. 
MT geeft aan de kritiekpunten mondeling te kunnen toelichten. Het is niet altijd even 
duidelijk wat onder VOG valt en wat niet. Wel of niet bespreken is aan MR uiteraard. 
MR: toch op de agenda laten staan voor de mondelinge toelichting. 
 

2 Notulen MR vergadering van 13 juli 2021 
 
Naar aanleiding van; blz 3 aanstelling nieuwe (tijdelijke) rector, wat vind de rector van 
ons advies? 
De Rector staat er positief tegenover, houdt zichzelf in de gaten. Er is nog geen zicht 
op de nieuwe procedure, er moet eerst gekeken worden naar de omvang van de 
formatie van de nieuwe rector, daar gaat de rector niet over, meer een verkennende 
rol. En de GMR is ook aan zet. 
Notulen ongewijzigd vastgesteld. 
 
   

3 Bijpraten vanuit het MT  
 

Nu nog wat vroeg, in oktober worden bevindingen weergegeven. 
  
4      Eerder afsluiten in klas 3  (ter instemming) 
 
MT: aanleiding van dit voorstel is inmiddels duidelijk, stuk al eerder in de MR 
besproken. De weg die is belopen aangaande dit voorstel verdient niet de 
schoonheidsprijs. Daarnaast maakte de omstandigheden onder Corona de 
communicatie ook lastiger. Na een verdere toelichting op de aanvullingen en 
verbeteringen in het voorstel. Ook nog een mondeling verslag van een panelgesprek 
met leerlingen uit klassen 5 en 6. Zij gaven ook de pijnpunten aan en deze worden 
volgende week met de vakdocenten verder besproken (red. 21 september) 
MR: Zien duidelijke verbeteringen door de reparaties, bijvoorbeeld later de 
roosterwijziging toepassen.  
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Paar inhoudelijke vragen, onder andere over de extra vakkers, klopt het dat zij in dit 
plan in de onder- en bovenbouw (voorheen speelde dit alleen in de bovenbouw) 
geen rooster garantie voor dit vak hebben? 
MT: klopt. Er zijn nu al veel problemen met het rond krijgen van het rooster.  
MR: Duits en frans lopen lang door hoe zit dat? 
MT: Leerlingen kiezen voor Duits of Frans, dan ontstaan er 3 groepen; kiezen niet 
voor het vak, doorgaan, verdieping. 
MR: overgangsnormen komen hierbij natuurlijk ook opnieuw aan de orde. 
MT: regels blijven gewoon gelden en nu worden er ook keuzes gemaakt op 
individueel niveau indien dat nodig is. 
MR: moet je dit laatste dan niet eerder met leerlingen bespreken, duidelijkheid 
geven? 
MT: dat is per leerling anders, dat kan goed zijn maar ook de rem erop zetten, per 
leerling afwegen maar niet formaliseren. 
MR: na deze inhoudelijke discussie geeft de MR aan dat zij graag over het complete 
stuk willen kunnen oordelen. Nu is de procedure van de inhoud losgetrokken, dit ook 
al bij vooroverleg aangegeven. Er zijn nog wat losse eindjes. Bijvoorbeeld de 
bijeenkomst van volgende week van 21 september voor docenten. Graag willen wij 
hier een verslag van hebben en zien of dat dit nog heeft gezorgd voor een eventuele 
bijstelling van het voorstel. De MR staat positief tegenover het voorstel maar wil 
stemmen over een compleet voorstel. En overigens niet met de intentie over eerder 
gevoerde discussies over te doen. 
MT: gaat akkoord en legt het totale voorstel, met input docenten van 21 september, 
en uitkomsten leerlingenpanel, op 12 oktober opnieuw voor aan de MR en dan ter 
instemming. 
 
5       PTA ( ter instemming)  
 
MT: geen toelichting 
MR: rol GMR? 
MT: toezegging dat indien nodig de opmerking in het stuk geplaatst zal worden; 
“onder voorbehoud van besluitvorming GMR” 
MR: wij hebben het stuk van 13 juli opnieuw gekregen, oud voorblad van voor de 
vakantie. En toen heeft het stuk instemming gekregen van MR. Wat is de status nu 
van het stuk? 
MT: inderdaad MR ingestemd met de wijzigingen van 13 juli, nu het hele stuk. Kleine 
tekstuele wijzigingen. 
Jan Muis bespreekt namens de MR dit met Liesbeth Meijer aankomende week. 
 
6        Formatieplan ( ter instemming) 
 
MT: een van de kritiekpunten van de MR was het gebrek aan actie wat betreft de 
functiemix. Dat klopt, totdat de VOG komt met nieuw beleid gebeurt er niets. Lijkt 
erop dat de VOG pas eind volgend jaar met iets komt, dat is niet acceptabel.  
Het Bijzonder Onderwijs heeft nog eigen beleid dat doorloopt tot 2023. 
MR: op het Edison gebeurt er nog wel het een en ander. 
Wij hebben ook de begroting nodig voor het maken van een afweging. 
Voordat wij zouden kunnen instemmen met dit plan hebben wij een toezegging op 
schrift nodig. Bij de stemming zullen wij dit bespreken. Zie voorwaarden bij 
stemmingen. 
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7      NPO (ter info, volgende keer ter instemming) 
 
MT: dit is een organisch stuk, voortgang steeds weer opnieuw bespreken. Volgend 
jaar ligt meer de nadruk op schoolverbetering.  
450 euro per leerling, de rest houdt VOG nog achter de hand (totaal 700 per leerling) 
kijken onder andere naar wie het het hardst nodig heeft. Blijft natuurlijk lastig te 
bepalen, GMR heeft hier ook een belangrijke rol in.  
MR: de GMR heeft de huidige verdeling nog niet vastgesteld.  
MT: DOVO kan hier ook een rol in spelen maar uiteindelijk ligt het bij de GMR.  
 
8.  Schoolgids  
Ouders en leerlingen hebben instemming op alles. 
Jan zal nog even kijken naar de leerlingenstatuten 
 
   
9.   Routing stukken 
 
MR: geeft in het geel aan hoe de procedure iets kan worden opgerekt om iets meer 
voorbereidingstijd in te bouwen. Voor dit jaar is de planning al gemaakt wat betreft de 
voorbesprekingen van met DB van de MR en MT. Dat kunnen wij nu niet meer 
omgooien. 
MT: geven aan te streven naar het eerder aanbieden van de stukken in Teams, 
desnoods druppelen de stukken binnen en niet zoals nu voor de voorbespreking 
alles tegelijk.  
MR: inmiddels weten wij ook de de GMR hier voor alle scholen dezelfde afspraken 
voor wil maken. En die komen sterk overeen met de voorgestelde wijzigingen. Dus 
deze werken prima als richtlijn voor volgend jaar. 
In verband met de tijd wordt er verder niet meer uitvoering gesproken over het 
openstellen van de MR stukken voor personeel en ouders. In de tussentijd wordt wel 
verder gekeken naar de technische mogelijkheden die de secretaris niet al te veel 
extra werk zal opleveren. 
 
10. Vanuit GMR 
 
Lange lijst van bespreekpunten die in de MR voorbij komen.  
Wat betreft de communicatie naar buiten toe, er wordt een tegel in Teams 
aangemaakt waar alle personeelsleden aan worden toegevoegd. 
Informeren van het personeel is belangrijk! 
 
11. Achterban 
 
Oudergeleding: 

- Boeken, leermiddelen en de communicatie richting leerlingen. 
MT: spelen vele factoren een rol zoals bekend, deze week gaat er weer een bericht 
uit richting leerlingen en ouders. 



4 
 

 

- Hoe gaan wij om met reizen? De bijdrage is tegenwoordig vrijwillig, er zijn 
ouders die het niet kunnen betalen maar hoe filter je deze groep uit de groep 
die hierop wil meeliften, gewoon niet willen betalen?  

Welke overwegingen worden hierbij door de school gemaakt? 
MT: zegt toe hier de volgende vergadering op terug te komen. 
 
Leerlinggeleding: X 
Personeelsgeleding:  

- Online lessen, veel leerlingen zijn er niet enthousiast over. Niet dat de lessen 
niet goed zijn maar de motivatie ontbreekt vaak. 

- Vergoeding tweede correctie 
MT: oktober uitbetaling, 1 deel daarvan hangt nog af van DUO. 

- Ventilatierapport willen wij graag zien 
MT: komt eraan plus een stukje in Fama   
   
10.  Rondvraag  
 
Over de grens van 32 leerlingen per klas/cluster niet meer aan het eind van het jaar 
met desbetreffende secties overleggen.  
MT: in het formatieplan staat “streven naar..” 
De MR wil graag het splitsingsplan zien. 
 
 
   
11      Stemmingsronde en sluiting  

Adviezen/  
instemmingen schooljaar 2021-
20221  

      

Datum  Onderwerp  Uitslag stemming  

14 september Formatieplan Ingestemd onder 
voorwaarden* 

 Schoolgids ingestemd 

* 

•  Er komt een tussentijdse reparatie van de functiemix voor onze school (met als 

achtergrond dat het nieuwe beleid functiemix van het VOG nog niet op korte termijn 

beschikbaar is en dat er binnen de VOG scholen zijn waarvan het eigen beleid tot 2023 

doorloopt. 

• Dit jaar wordt er onderzoek gedaan naar de werkdruk van het MT. 

• De begroting wordt voor de vergadering van 12 oktober aan de MR beschikbaar 

gesteld. 

  
De vergadering wordt gesloten om 20.45 uur  
  


