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Notulen MR vergadering d.d. 01-02-2022 
   
Aanwezig:     Sylvia Keijman, Jan Muis, Otmar Zewald, Carin Heere, Omar Salloum 
en Corina van der Valk (notulen)  
Afwezig:   Luba (zonder afmelding)    
Vanuit MT:    Wouter Abrahamse 
Toehoorder:   X 
   
   

1 Opening / vaststellen agenda / mededelingen  
 

Agenda als zodanig vastgesteld, vraag is wel om de eindtijd te veranderen in 20.15 
uur.  
 

2 Notulen MR vergadering van 7 december 2021 
 
Naar aanleiding van: 
Pag.2, Taakbeleid wordt bovenschools geregeld (punt 4 MR) 
Pag. 4 punt 8, Corona coördinatie; een deel naar de administratie, nu blijft het nog 
even zo zoals het was. 
Notulen worden verder ongewijzigd vastgesteld. 
 
   

3 Bijpraten vanuit het MT  
 

Veel veranderingen en beslissingen rondom de toetsweken. 
Overgangsnormen en bovenschools. Voordeel van de twijfel, hoelang kun je hiermee 
doorgaan? Bovenschools wordt dit volgende week besproken.  
Aanstelling Rien Bunk, fijn, hij pakt het Schoolplan en GFS, burgerschap op, daar is 
nu echt aandacht voor nodig. Voor de tijdelijke rector betekend dit helaas nog niet 
direct een taakverlichting.  
Rector roept MR ook op om mee te denken over de toetsen. 
MR: Schoolleiding lijkt het niet eens te worden. 
MT: Ouderraad heeft ook aangegeven moeite te hebben met de gang van zaken. En 
inderdaad de informatie wordt niet systematisch opgehaald. 
MR: vanuit de ouders, brief, problematiek lijkt daarmee een beetje over de schutting 
te worden gegooid. 
MT: nu de keuze voor maatwerk. Op een andere manier kun je het vaak niet goed 
doen.  
MR: kan inderdaad het gevoel geven dat het niet altijd even eerlijk is. Aan de andere 
kant hebben sommige vakken in klas 1 en 2 nog helemaal geen cijfers.  
MT: fijn dat wij deze feedback krijgen, en wellicht was de brief aan ouders op 
sommige punten niet helemaal duidelijk.  
MR: het is belangrijk om duidelijke kaders mee te geven en leg het goed uit. Dilemma 
delen. Per sectie bekijken. 
MT: wel een kader; zo min mogelijk toetsen, helemaal aan de secties of leerlingen 
overlaten is een lastige. 
 
  
4      Wijzigingen PTA  (ter instemming) 
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Van MT en MR verder geen vragen of opmerkingen 
 
5       Aanpak lage cijfers ( volgende keer ter instemming)  
 
MT: stuk heeft verder geen inleiding nodig, is duidelijk. 
MR: bij optie 2 staat; “in de volgende toets” , is dat een herkansing? Moet de term 
toets worden veranderd in herkansing/ 
MT: nog even navraag naar doen. 
MR: een voorbeeld, Middeleeuwen toets en een Gouden eeuw toets, 1 toets 
wegstrepen. Is dat de bedoeling of herkansing? 
Verder missen wij een kader, het mag geen prijsschieten worden. Verder 
bijvoorbeeld in het verleden besproken, meerdere meetmomenten etc. Met 
achtergrond; hoe moeten wij dit voorstel zien.  
Goed, er is sprake van onderpresteren of niet en daar mist nu het kader, waar willen 
wij heen en met welk doel? 
MT: Dit geeft wel aan wat de denkwijze is, waarom zou je een 1e klasser een 2,5 
geven. 
De MR zou een aanbeveling kunnen doen om naar het algehele toetsbeleid te kijken. 
MR: interveniëren wanneer doe je dit? Verder is het een goed voorstel maar is dit nu 
alleen voor de onderbouw? Vanwege noot 1. 
MT: als het geen ED toets is voor alle jaarlagen. 
MR: repareren, oke, maar dan moet dit ook beschreven staan; borging. Dat het ook 
inderdaad is gebeurd. 
MT: duidelijk deze oproep voor borging. 
MR: dreigt hier ook geen ongelijkheid, 3,5 waar leg je de grens? Uitglijer mag 
natuurlijk ook.  
Wij kunnen nu natuurlijk niet het stuk compleet herschrijven, dan doe je de inspraak 
van de secties geen recht.  
Advies: Verzoek tot integraal afweging, voor de lange termijn, toetsbeleid. 
 Voor nu een duidelijk kader voor bovenstaande voorstel.  
 
 
 
 
6        PWS begeleiding  
 
MT: geen toelichting nodig 
MR: er bestond bij ons aanvankelijk onduidelijkheid, betreft het hier een 
advies/instemming aangaande het taakbeleid? Maar dit is een budget neutrale 
oplossing qua uren, dus dan valt het onder het taakbeleid van juli 2021. 
Er zijn nu ook groepjes bestaande uit 4 personen, die optie staat niet in het voorstel.  
MT: 2 of 3 personen is het uitgangspunt, dit is een uitzondering.  
MR: door ervaring uit het verleden willen wij hier toch graag duidelijkheid over. 
MT: flexibiliteit moet er zijn, inventarisatie van de hoeveelheid viertallen, wordt 
uitgezocht. 
 
 
 
 
7      Begroting ( volgende keer ter advies) 
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MT: Besproken met Thomas en Jan.  
Meerjarenbegroting ligt al lang bij de Raad van Toezicht als geheel. Dus je kunt er 
iets van vinden, dat is van harte welkom, maar het proces is al verder.  
MR: goed dat er een voorgesprek is geweest, en verder lijkt het ons goed om een 
afspraak te maken met mevr Schouten en daarna de MR als geheel hierin mee te 
nemen.  
MT: vragen van MR zijn meegenomen en ook al beantwoord. En op een later 
moment verder bespreken met Linda Schouten (service buro) prima. 
 
 
8.  GFS procedure 
MT: we hebben nu een actieve werkgroep, gedreven en ondersteuning vanuit de 
schoolleiding. Volgend jaar 10% van de lesuren voor GFS in de onderbouw. Hoe dit 
in het rooster wordt gezet is nog in proces. Aanpassing lessentabel, overzicht van 
alle modules in de drie jaarlagen. Er is nog veel in de maak. 
22 februari wordt het geheel gepresenteerd. 
In de loop van komend schooljaar de kaders scheppen voor de bovenbouw. Het hoe 
moeten wij natuurlijk nog uitwerken maar dat wij het gaan doen staat vast. 
MR: Nog niet alle collega’s hebben zicht op GFS, hetgeen blijkt uit uitleg die zij 
geven, indien gevraagd door leerlingen.  
MT: dat is pijnlijk, het staat allemaal in het schoolplan.  
MR: Inhoudelijk kunnen wij er nog niets van vinden. De MR moet er wel in worden 
meegenomen, voor 22/2 alvast inzage in de consequenties, anders worden wij voor 
een voldongen feit gesteld. 
MT: snapt dat. 
MR: wij staan ook het liefste voor. 
MT: dat zou inderdaad fijn zijn, schoolleiding wil dit ook. Ik ga het bespreken met de 
schoolleiding. 
En zou dit dan onder embargo kunnen? 
MR: willen wij dat ook, onder embargo? 
MT: wordt nog besproken. 
   
9.   NPO 
 
MT: Er ligt een plan maar geen koppeling naar resultaten. Alleen een overzicht van 
afspraken, daar hebben jullie nu niets aan (zal het wel doorsturen) Een grondige 
evaluatie moet nog komen. De KSG organiseerde hierover een enquête, dat zou hier 
ook kunnen. 
MR: wachten de informatie even af. 
 
 
 
10. Schooljaarplan 
 
Dit onderwerp staat in de jaaragenda. 
MT: Schooljaarplan wordt nu anders vormgegeven, er komt een zeer overzichtelijke 
en werkbare evaluatie, waarschijnlijk de volgende MR vergadering. 
MR: prima! 
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11. Ziekteverzuim 
 
MT: Er was een overzicht maar deze voldeed niet, geen goed overzicht. Wat er in 
zijn algemeenheid over valt te zeggen dat is dat wij hier op school 2 langdurige 
zieken hebben en verder is het ziekteverzuim minimaal. Dus gaat goed. 
 
12. CO2 metingen 
 
MT: afgelopen week een bericht in Fama hierover geplaatst. Met hierin de oproep om 
de meters in de lokalen te laten staan, aangesloten. En ramen en deuren open te 
zetten. 
 
13. Procedure nieuwe rector 
 
MT: Overzicht heeft deze week in Fama gestaan. 
MR: In de profielschets stonden nogal een paar foutjes, wie kijkt daar naar? 
 
14. Werkdruk 
 
MR: wij hebben dit punt op de agenda gezet. Wij zijn ongerust, de vele wisselingen 
van lesgeven (online, hybride, fysiek) en steeds weer schakelen. 
MT: wij hebben hier oog voor. En ook voor de onzekerheid specifiek en in het 
algemeen.  
 
15. Vanuit de GMR 
 
Taakbeleid wordt behandeld en hopelijk kan dan ook het embargo ervan af. 
Begroting, functiebouwwerk, inbreng overgangsnormen onder andere.  
 
16. Achterban 
Oudergeleding: graag een toelichting op de achtergrond rondom schoolexcursies, 
logisch wegens Corona, maar is het niet wat prematuur? 
MT: Er is op VOG niveau besloten geen buitenlandse excursies dit schooljaar (ook in 
verband met risico kosten), binnenland kan wel.  
 
Leerlinggeleding: X 
Personeelsgeleding: vraag over de Suikerklont, vaak is daar op vrijdag na 15.00 uur 
geen claviger meer aanwezig, dus ook geen BHvers, en na 16.00 uur is er vaak 
helemaal niemand meer aanwezig. Dus geen toezicht.  
MT: dat is op veel scholen het geval. 
   
16.  Rondvraag  
 
Is het nog een idee om op school een soort dagblad te hebben, zodat voor iedereen 
duidelijk is wie er die dag niet op school is.  
 
17. Stemmingsronde 
 

Adviezen/        
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instemmingen schooljaar 2021-
2022  

Datum  Onderwerp  Uitslag stemming  

14 september Formatieplan Ingestemd onder 
voorwaarden* 

 Schoolgids Ingestemd 

12 oktober 45 min. rooster Ingestemd 

 NPO Ingestemd 

 Eerder afsluiten klas 
3 

Niet ingestemd*1 

9 december examenreglement Gedeelte B ingestemd 

 Eerder afsluiten klas 
3 

Ingestemd *2 

 Extra herkansingen Ingestemd *3 

1 februari  PTA Ingestemd 

 
Vergadering 20.00 afgelopen. 


