
Notulen MR vergadering 8 maart 2022 
   
Aanwezig:     Sylvia Keijman, Jan Muis, Thomas van Klaveren, Otmar Zewald en 
Corina van der Valk (notulen)  
Afwezig:         
Vanuit MT:    Wouter Abrahamse 
Toehoorder:   X 
   
   

1 Opening / vaststellen agenda / mededelingen  
 
De voorzitter heet iedereen welkom. Gelukkig weer een vergadering waarbij wij 
fysiek bij elkaar kunnen komen, vergadert toch een stuk prettiger. Luba stopt met het 
MR werk namens de leerling geleding. Omar heeft zich afgemeld in verband mer de 
aanstaande toetsweek. Carin was alleen tijdens de voorvergadering aanwezig. 
Verder wordt de agenda vastgesteld zoals deze voor ons ligt. 
 

2 Notulen MR vergadering van 1 februari 2022 
  
Naar aanleiding van, punt 3 overgangsnormen, dit is nog onduidelijk. Komt verderop 
in de agenda nog aan de orde. Blz 3, er is nog geen afspraak gemaakt met Linda 
van het Service buro voor verdere uitleg over de begroting, gaat zeker gebeuren, het 
was de afgelopen periode even te druk, vandaar. Blz 4, naar aanleiding van, de CO2 
meters; de schoonmakers trekken de stekkers eruit en sluiten deze niet meer aan na 
werkzaamheden. 
 
   
3        Bijpraten vanuit het MT (ter informatie)  
 
Niets anders te melden dan dat nu op de agenda staat. 
  
4      Aanpak lage cijfers (ter instemming) 
 
MR: Het stuk is aangepast naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen tijdens de 
vorige vergadering. Het stuk is nu duidelijker. Er blijft nog 1 punt over; borging van de 
afspraken die in het stuk staan. 
MT: hoe? 
Na enig overleg overeenstemming op: 
Openbaar maken richting leerlingen en ouders (sommigen binnen MR hier nog lichte 
twijfel over) maar vooral deze punten meenemen als bespreekpunt met 
secties/sectievoorzitter. 
 
5       GFS (deze keer ter bespreking, volgende keer ter instemming) 
 
MT: deze onderwijsontwikkeling staat al een tijd vast in het schoolplan. Er zit 
inderdaad geen voorblad bij. De toestemming heeft betrekking op de lessentabel.  
MR: nog best wat inhoudelijke vragen, wellicht handiger om deze op schrift aan te 
bieden. 



MT: inderdaad wel handig. Het MT bespreekt deze week de praktische invulling, GFS 
modules zullen op een dagdeel plaatsvinden en door de opzet van de modules zal er 
ook, dit model volgend, per 4 periodes worden gewerkt.  
MR: in het voorstel staat ook; ‘aanbeveling aan de schoolleiding’ zijn deze 
aanbevelingen ook één op één overgenomen? 
MT: ja is het geval. 
MR: er bestaan ook nog twijfels over de invoering van dit model direct het jaar erop 
voor de bovenbouw. Is het niet handiger om eerste te kijken hoe het in de onderbouw 
draait, na een jaar evalueren en bijstellen en daarna pas het jaar erop kijken naar 
bovenbouw. Verder is de MR wel enthousiast over het plan als geheel en ook veel 
collega’s pakken het goed op, mooi. 
Om te voorkomen dat er verder inhoudelijk zaken worden besproken die wij ook 
schriftelijk willen indienen stopt hier de discussie. 
 
Schriftelijk ingediende vragen/opmerkingen zijn: 
 

• Voorblad bij het voorstel, vraag; waar stemmen / adviseren wij over? 
• GFS coördinator per leerjaar staat in het plan genoemd. Hoeveel taakuren 

staan hiervoor? En waar valt deze taak onder wat betreft het nieuwe 
functiebouwhuis? 

• Eerder afsluiten klas 3 en dit plan, hoe verhoudt zich dat? Bijvoorbeeld, bij 
eerder afsluiten klas 3 stoppen leerlingen eerder met geschiedenis, minder 

uren, in de laatste GFS module zit geschiedenis ook, dus via deze weg er weer 
uren bij. Op zich prima maar is de schoolleiding zich hiervan bewust? 

 

• Bijvoorbeeld het is nu zo wanneer een vak 1 uur inlevert het vak wel drie uur 
aanwezig moet zijn bij de gfs-lessen. Komt dit overeen met het ingeleverde uur?  
 

• de leerlingen houden een dossier bij, welke tijdsindicatie hoort hierbij. Wie is 
verantwoordelijk voor het controleren en bijhouden?  

• Wanneer een module verandert en er komt een andere module voor in de plaats 
waarin een vak niet meer mee kan doen. Gaan de ingeruilde uren dan terug naar het 

vak? 

- Bovenbouw, waar denkt de schoolleiding aan, in het plan wordt namelijk aangegeven 
dat er volgend jaar over nagedacht gaat worden, met de intentie om het daarna in te 
voeren. Dit heeft anders dan bij de onderbouw een grotere impact op het rooster en 

het aantal vakken dat we nu geven. Het lijkt mij goed dat we eerst daarna kijken.  

• De structuur van ons gebouw is niet geschikt voor de ambitie van GFS. Namelijk grote 
lokalen met veel samenwerkingsmogelijkheden. Kan er nu wel geïnvesteerd worden 
in ons gebouw? Zo nee, wat is dan het plan? 

• Welke doelen moeten er precies aan het eind van het volgende schooljaar met GFS behaald 

worden en hoe en wanneer wordt dit geëvalueerd? 
  



 

 
 
 
 
6        Jaarplanning (volgende keer ter advies) 
 
MT: ieder jaar een dergelijk overzicht. 
MR: 27 maart staat nu voor het komende jaar ook de leerlingbespreking op een SOD 
dag, wordt dit dan standaard? 
MT: goede vraag, ga ik uitzoeken. 
MR: 29 september een VOG inspiratie dag of toch 20 september; onduidelijk, is dit 
hetzelfde? 
MT: moeten wij even uitzoeken. 
MR: en is er ook gekeken naar de toetsweken en de opzet 4 periodes GFS, bijten 
deze elkaar zodat er een soort ‘eeuwig durende toetsweken’ ontstaan?  
MT: ook dit even uitzoeken. 
 
 
7      NPO tussenevaluatie (ter info) 
 
MT: dit betreft slechts een kwantitatief overzicht. Wat zijn de resultaten, even de 
beantwoording van de vragenlijst door sectievoorzitters afwachten.  
MR: onlangs bekend geworden dat de besteding van de NPO gelden over een 
langere periode mag plaatsvinden.  
MT: net bekend, even afwachten 
MR: hoe gaat de concrete financiële afhandeling? 
MT: reservering per sectie en dan aan het eind van het schooljaar bekijken en 
uitkeren aan personeelsleden.  
 
 
8       Schooljaarplan (ter info) 
 
MR: zeer overzichtelijk, prima, geschikt voor personeelskamer.  
MT: prima samenwerking tussen Rien en het MT, dat moet gezegd worden. Dit 
overzicht kan ook in Teams worden gezet zodat personeelsleden de vorderingen 
goed kunnen volgen.    
   
9       Tijdspad vrijwillige ouderbijdrage (ter info) 
 
Verder niets aan toe te voegen. 
 
10. Niet lesgebonden taken  (ter info)  
 
MT: niet definitief; NPO komt er nog bij.  
MR: en het hele taakbeleid afwachten en GFS (als coördinator) komt er ook nog bij. 
Post schoolopleider daar staat 320 uur voor uit subsidiepot. 
MT: voor kleine scholen is dit veel, blijven wij opleidingsschool en hoe gaat het dan 
verder, dat moet nog blijken. 



MR: examensecr. 100 uur, is dit voldoende? 
MT: dat moet blijken, vergelijken met andere scholen is lastig, even afwachten. 
Dit overzicht ook beschouwen in het licht de er een wisseling zal plaatsvinden in de 
schoolleiding. 
 
11. SOD dag leerlingbesprekingen op 28 maart 
 
MT: MR was hier al van op de hoogte 
MR: eenmalig akkoord. Zie stemmingslijst. 
 
12. Richtlijnen overgang 
 
Ook al naar aanleiding van de notulen besproken.  
MT: Dovo heeft geen beslissingsbevoegdheid, dus GMR als geheel en niet per 
school uitzonderingen maken.  
MR: het ligt niet bij de GMR maar op schoolniveau. 
Bovenschools dit soort zaken beter afspreken.  
 
13. Vanuit de GMR 
 
Taakbeleid lijkt een jaar te zijn uitgesteld 
Functiebouwwerk is er, nieuwe bestuursstructuur ( 2 bestuurders), betere 
communicatie en positie Dovo (geen duidelijke plek). 
 
14. Vanuit de achterban 
Ouder:X 
Leerling:X 
Personeel: X 
   
   
15.     Rondvraag  
 
Nu dat de pauzes weer gelijk lopen moet de pauzesurveillance ook weer worden 
ingesteld. Dat wordt opgepakt.   
 

Adviezen/  
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 

8 maart Aanpak lage cijfers Ingestemd 

 SOD dag voor 
leerlingbesprekingen (28/3)* 

ingestemd 

 
*Naar aanleiding van een mailwisseling hierover zijn wij op het volgende uitkomen ( zie hieronder) 
hetgeen de het MT is overgenomen. 

 
 

Wij hebben net overleg gehad met de PMR en zijn op het volgende uitgekomen:  
Wat ons betreft is een leerlingbespreking plannen op de SOD van maandag 28 maart akkoord. Twee 
kanttekeningen: 

1. Is er nog een mogelijkheid om te bespreken of er een compensatie mogelijk is voor deze 
invulling? (En kunnen wij daar eventueel over meedenken?) 

2. Dinsdag 22 maart eindigt de toetsweek. Het is dan niet realistisch te verwachten dat 

docenten alle toetsen hebben nagekeken en dat de cijfers zijn ingevoerd voor de 
leerlingbespreking. Hopelijk wordt hiermee tijdens de vergaderingen rekening gehouden? 

  
   
   
De vergadering wordt gesloten om 19.30 uur  
  


