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Notulen MR vergadering d.d. 12-10-2021 
   
Aanwezig:     Sylvia Keijman, Jan Muis, Carin Heere-Alkemade, Thomas van 
Klaveren, Omar Salloum en Corina van der Valk (notulen)  
Afwezig:   Otmar Zewald en Luba Galatha (schuift 19.00 uur aan)    
Vanuit MT:    Wouter Abrahamse, Liesbeth Meijer 
Toehoorder:   X 
   
   

1 Opening / vaststellen agenda / mededelingen  
Voorzitter heet eerst 3 nieuwe leden in de MR van harte welkom, voor de 
personeelsgeleding neemt Thomas van Klaveren zitting in de MR, Carin Heere is 
nu ook aanwezig namens de ouder geleding en Omar Salloum is voor de leerling 
geleding geleding aanwezig.  
Er is nog een extra voorstel bij gekomen, dit verzoek is donderdag 7 oktober bij 
de MR binnengekomen, nadat de agenda al was opgesteld, om dit nog mee te 
nemen: voorstel 45 minuten rooster en extra herkansingen, krijgt agendanummer 
4a. 

 
2 Notulen MR vergadering van 14 september 2021 

 
Mt vindt de term ‘worstelen’, bij punt 1 iets te sterk uitgedrukt. Prima wordt afgezwakt.  
Naar aanleiding van punt 3 pagina 1, tijdens de heidag is er al gesproken over de 
bevindingen van onze tijdelijke rector, dit met name naar aanleiding van de dinsdag 
daarvoor. Toen werd het stuk ‘eerder afsluiten van klas 3’besproken met input van 
leerlingen, deze bijeenkomst verliep niet goed. Dat was een breed gedragen 
gevoelen. Tijdens de start van de heidag de week daarop werd dit als eerste 
benoemd. Dit door middel van een verhaal van Toon Telligen. GFS, didactisch 
coachen, dat zijn zaken die echt uit de verf moeten komen de komende tijd en ook 
moeten worden vastgehouden. Vooral dat vasthouden was de afgelopen jaren lastig 
door de vele wisselingen van rectoren en daardoor andere persoonlijkheden en 
daaraan gekoppelde invulling. Er ontbrak een stabiele factor. 
Pagina 2 punt 5, gesprek met Jan en Liesbeth heeft plaatsgevonden. 
Pagina 2 punt 4 citaat: De MR staat positief tegenover het voorstel maar wil stemmen 
over het complete voorstel. En overigens niet met de intentie om eerder gevoerde 
discussie over te doen. Rector had verwacht dat het iets anders in de notulen zou 
staan, iets krachtiger. 
MR is van mening dat dit de weergave is van hetgeen dat is gezegd. Het staat er ook 
duidelijk, het wordt niet afgezwakt met in beginsel positief bijvoorbeeld.  
MT akkoord 
Pagina 3 punt 8, MT, hier is toch over gestemd? Is niet terug te vinden in de notulen, 
dit wordt gerepareerd. 
Punt 7, DOVO, ligt op school niveau aldus MR.  
MT; bovenschools wordt nog rekening gehouden met extra kosten, bijvoorbeeld ten 
aanzien van professionalisering personeel en aannemen extra personeel, daar moet 
geld voor werden gereserveerd. Bedragen die oplopen zullen via de MR lopen. 
Verder nog kijken naar de begroting en wat kan er uit NPO. Komende maand worden 
dit soort zaken duidelijker.  
Pagina 4, vergoeding 2e correctie is er door. Splitsingsplan gevraagd en gekregen, 
dank daarvoor.  



2 
 

 

MR: dit splitsingsplan moet nu in combinatie met het aanstaande formatieplan in de 
MR vergadering besproken worden zodra dit aan de orde is. 
MT: akkoord. 
 
   

3 Bijpraten vanuit het MT  
 

Het afzeggen van de Rome reis was een moeilijke beslissing. Voor een groot deel 
van de leerlingen kwam het ook onverwacht. Het MT worstelde lang met het nemen 
van een besluit, vandaar dat het even op zich liet wachten. En hoe communiceer je 
dit het beste. 
Verder is er veel tijd gaan zitten in het voorstel ‘eerder afsluiten klas 3’ 
En verder zijn de voorbereidingen in gang gezet om te praten over het vervolg traject 
aanname nieuwe rector. Hoe volgt je dit proces zorgvuldig, daar is goed over 
nagedacht. Na de herfstvakantie komt er een bijeenkomst o.l.v. een neutrale 
voorzitter van buiten voor OP en OOP, tijdens deze plenaire bijeenkomst kunnen 
mensen vragen stellen, mondeling of op papier en daarna kun je ook nog binnen 5 
dagen input leveren. Voor het MT worden afzonderlijke en individuele gesprekken 
georganiseerd. Dit alles met de intentie een zo’n veilig mogelijk klimaat te creëren om 
alles te kunnen zeggen. Daarna wordt hier verslag over uitgebracht. Dit alles wordt 
donderdag in FAMA toegelicht. 
Daarnaast is er een alternatief programma voor Rome in de maak, dit is al met de 
leerlingen gecommuniceerd. 
 
4a      45 minuten rooster (ter instemming) 
 
MT: Tijdens personeelsbijeenkomst over NPO kwam er al een collega met dit 
voorstel, naar aanleiding van ervaringen op een andere school (CL). Daarna heeft 
niemand van het personeel nog andere input geleverd dus zijn wij hiermee door 
gegaan. Dit geeft ruimte om de extra investeringen in bijspijkeren ook in te kunnen 
zetten op structurele basis. Met periodiek evalueren bedoelen wij 1x in de 3 
maanden.  
MR: Wij hebben naar aanleiding van het verzoek van donderdag 7 oktober een 
schriftelijke reactie gegeven via de mail: 
 
Beste Wouter, 
In beginsel staan wij positief tegenover het tijdelijk invoeren van het 45 minuten rooster. Wij 

willen echter nog wel een aantal randvoorwaarden bespreken: 

• Invulling van de ondersteuningsuren zal op vrijwillige basis moeten kunnen 
plaatsvinden, uitgaande van de professionaliteit van het personeel. 

• Wij vinden een tussentijdse evaluatie in januari 2022 en een evaluatie in mei 2022 
voor een go of no go in 2022-2023  met NPO gelden wenselijk. 

• Bekostiging van de ondersteuningsuren middels NPO gelden. 

• Monitoring werkdruk leerlingen en docenten  

En verder nog een vraag: 
Wij zien in het overzicht dat ook het 7e, 8e en 9e uur als NPO uren staan ingevuld, hoe staat 
dit in verhouding tot de regulieren lessen op deze uren? 
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Wij willen dit voorstel wel 'pas' aanstaande dinsdag tijdens de MR vergadering, na 
bespreking, in stemming brengen. 
 
Dit wat betreft onze reactie, het voert te ver om ook nog het voorstel via de mail hierin de 
notulen te voegen. 

MT: wat betreft het punt van de vrijwilligheid, ook personeel dat fulltime werkt is 
verantwoordelijk. Met dit voorstel speel je uren vrij en de surveillance van deze periode is 
ook ingevuld door externen hiermee speel je veel uren vrij.  
Beschikbaarheid van de docenten is aan de docenten, dat hoort bij professioneel handelen. 
MT wil wel een verantwoording zien per sectie, maar het blijft een spannend proces.  
MR: nog even terug naar het punt dat het personeel niet reageert om de vraag van het MT 
om mee te denken.  
MT: wij zijn op zoek naar draagvlak 
MR: zou er sprake kunnen zijn van overmacht? 
MT: zou kunnen. 
MR: evaluatie in januari 2022 ( na de 2e toetsweek) en mei (voor afweging voor volgend jaar) 
MT: bekostiging uit NPO dat is het deel waar de secties uren voor hebben gekregen voor hun 
plannen. 860 uur in totaal. 
Verder zullen wij ook goed de werkdruk van docenten en leerlingen in de gaten houden, 
daar hebben wij verschillende instrumenten voor. 
MR: jammer dat het 45 minuten rooster al in Zermelo te zien is, nu dat wij erover praten. 
MT: dat is inderdaad niet goed. 
MR: let ook op overlap in ondersteuning 
MT: afstemming tussen secties is belangrijk, dat kan door alle plannen openbaar te maken, 
zodat iedereen van elkaar kan zien wat er wordt opgepakt en wellicht kan bundelen.  
 
4. NPO  ( ter instemming)  
MT: wij zijn alweer een stap verder, alles wordt nu vertaald naar Foleta. En er vinden 
verschuivingen plaats tussen begroting en NPO om de klassen splitsing klas 3 
mogelijk te maken. Mentoren training en stress reductie training zijn duurzame 
investeringen, daar goed op letten. En het blijft een dynamisch plan.  
Het eerste jaar ligt het accent op het wegwerken van achterstanden, dat is niet echt 
duurzaam. MT hoopt volgend jaar meer duurzame investeringen te kunnen plegen ( 
die langer in de organisatie blijven hangen). 
MR: Het zou fijn zijn als wij nu een compleet overzicht kunnen krijgen van de NPO 
gelden in combinatie met het 45 minuten rooster. 
MT: zegt dit toe. 
 
 
5. Eerder afsluiten klas 3 ( ter instemming) 
 
MT: Inleiding is niet meer nodig. 
MR: Er zijn twee punten waar wij nog verduidelijking op wille hebben: 

- Draagvlak, die zou groot zijn zo werd de vorige vergadering aangegeven maar 
dit blijkt niet uit de nu beschikbare verslagen.  

- En de ‘kanttekening’ op pagina 3 van het voorstel. 
Wat betreft het laatste punt, dit werd door ons in verband gebracht met de 
extra vakkers en niet met een vak die je sowieso naast het gekozen profiel 
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kiest. Dit is dus door ons verkeerd geïnterpreteerd. Dat laatste gaat namelijk 
veel verder. Dit betreft niet allen de vakken geschiedenis en natuurkunde 
maar ook filosofie, Frans of Duits etc. 
Dit werd ons afgelopen week pas duidelijk. 
MT: waarom nu pas dit punt inbrengen? Profielen is een hele lastige 
discussie, dat gaat, die discussie, dit jaar niet meer rondkomen. Daarbij speelt 
ook het gezicht van het Gymnasium, dat zijn belangrijke afwegingen. 
MR: dat snappen wij, daarom vinden wij ook dat de ‘kanttekening’ veel te ver 
gaat en in dit voorstel niet thuis hoort. Dat zou uit het voorstel gehaald kunnen 
worden en meegenomen kunnen worden in inderdaad die fundamentele 
discussie, welke profielen willen wij al Gymnasium aanbieden? Hierin kunnen 
wij onszelf ook onderscheiden. 
 
 

 
 
 
 
6.  Ventilatieplan (ter info) 
 
MT: het Gymnasium voldoet aan het bouwbesluit. Later heeft de minister de lat hoger 
gelegd, ambitie is om van de school een ‘gezonde en frisse’ school te maken, klasse 
c. Mooie ambitie, dus zijn er in school kastjes opgehangen en metingen verricht. 
Helaas vonden die metingen plaats tijdens de periode dat er maar halve klassen op 
school waren en met mooi weer dit gaf niet een representatief beeld. Dus is besloten 
langer metingen te verrichten. Mocht het CO2 gehalte te hoog zijn, kun je er dan nog 
iets aan doen of is het lokaal niet meer bruikbaar? Het huisvestingsplan is door de 
gemeenteraad een half jaar geleden vastgesteld. Daarnaast is de subsidie voor aan 
aanbrengen van verbeteringen vanuit het Rijk maar 30 % de rest moet een school 
zelf bijleggen. Het Gymnasium en de KSG staan in het huisvestingsplan bovenaan. 
Eerst gebruik het VMBO het Edison al tijdelijke locatie als deze vrijkomt is er weer 
een andere school aan de beurt. Gemeente wil verder inzetten op de aanpak van 
100 lokalen, daar komen eerst Walter Bosch en Heemgaard voor in aanmerking 
omdat deze scholen helemaal niet in het huisvestingsplan voorkomen.  
Gedrag van docenten is natuurlijk ook belangrijk, vaak luchten. 
MR: er is een document, die is openbaar, waarom niet op school bekend. En voldoen 
wij aan de ARBO eisen? 
MT: wij voldoen wel aan het bouwbesluit. Per lokaal meten en daar zijn richtlijnen 
voor tussen 1200-1700 kan. Mits niet structureel. Verder meten, dit kost tijd. 
Ventilatieplan hebben wij niet. 
MR: en toch is er een stuk. 
 
 
7. IDU ( ter info) 
MT: stuk is ter info , letten op de uitstroom, punt van zorg. 
MR: Er wordt dus geen vergelijking gemaakt met voorgaande jaren. 
MT: we zitten binnen de grenzen van de inspectie maar zijn niet tevreden. Dit is een 
jaarlijks document, inspectie kijkt naar 3 jaar. Verdere info gewoon verkrijgbaar via 
site School op de kaart.  
MR: bij de bovenbouw staat geen norm. 
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MT: is er niet echt alleen benchmark (hinkelpad) doorstroom bovenbouw wel 
openbaar. 
 
8. Vanuit GMR 
 
Divice  erdoor, jaarcontracten niet naar 3 jaar, functiemix, AVOO geen beleid (of niet 
te vinden) andere scholen wel totdat er VOG beleid komt.  
MT: DOVO heeft ingezet op een tijdelijke reperatie (beleid) tav functiemix totdat VOG 
beleid er is. 
Verder uit GMR: nieuwe management structuur, functiebouw, taakbeleid zou in 
september wordt december, ventilatierapport ontvangen communicatie loopt niet 
goed. NPO, al eerder deze vergadering aan de orde geweest. Een volgende keer 
presentatie over GMR structuur voor personeel. 
 
 
9. Achterban 
 
Oudergeleding: X 
Leerlinggeleding: X 
Personeelsgeleding:  
Er zijn reacties binnen gekomen naar aanleiding van het stukje in Fama, 
verduidelijking taakomschrijving sectievoorzitters. Deze is anders dan voorheen. Er 
wordt meer bij de sectievoorzitter neergelegd als het gaat om bemiddeling tussen 
vakdocent en leerlingen ipv zoals voorheen bij teamleider.  
MT: dit sluit aan bij de professionele cultuur. 
MR: maar het is een verandering en was het niet beter geweest dit eerst te 
bespreken met de sectievoorzitters? 
MT: het is altijd goed om hier het gesprek over te voeren. Het is ingegeven met de 
gedachte dat niet alles op het bordje van de teamleider terecht komt. Eerst is de 
sectievoorzitter aan zet. Natuurlijk is het wel belangrijk dat bij nieuwe docenten de 
beoordeling en de begeleiding is verschillende handen ligt.  
MR: er komt nog een reactie vanuit het personeel naar de teamleider, waarschijnlijk 
richting I. Verdergaal. 
 
 
   
10.  Rondvraag  
 
X 
 
   
11      Stemmingsronde en sluiting  

Adviezen/  
instemmingen schooljaar 2021-
20221  

      

Datum  Onderwerp  Uitslag stemming  

14 september Formatieplan Ingestemd onder 
voorwaarden* 

 Schoolgids Ingestemd 
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12 oktober 45 min. rooster Ingestemd 

 NPO Ingestemd 

 Eerder afsluiten klas 
3 

Niet ingestemd* 

   
* Eerder afsluiten klas 3, niet ingestemd 
Toelichting: 

• Uit de nu toegevoegde verslagen blijkt dat er nog steeds sprake is van gebrek aan 
draagvlak. 

• De kanttekening die in het stuk staat op pag. 3 van het voorstel betreft een 
profielversmalling. En heeft niet alleen betrekking op de vakken geschiedenis en 
natuurkunde. Het kan in ieder geval ook gevolgen hebben voor Duits, Frans, 
2e klassieke taal, biologie. En wellicht meer vakken uit de vrije ruimte in 
combinatie met gekozen profiel. Dit onderdeel hoort volgens de MR niet thuis in 
dit stuk. Hiervoor is een fundamentele discussie noodzakelijk over de 
profielkeuze.   

 


