
Notulen MR vergadering 24 mei 2022 
   
Aanwezig:     Sylvia Keijman, Jan Muis, Thomas van Klaveren, Otmar Zewald , Carin 
Heere, Omar Salloum en Corina van der Valk (notulen)  
Afwezig:         
Vanuit MT:    Wouter Abrahamse 
Toehoorder:   Teun Baartman en dhr. Agelink 
   
   

1 Opening / vaststellen agenda / mededelingen  
 
De voorzitter heet iedereen welkom. De voorzitter stelt voor om punt 9 als punt 5 te 
behandelen, hetgeen een logischer volgorde is, gezien het onderwerp. Iedereen 
akkoord.  
 

2 Notulen MR vergadering van 5 april 2022 
  
Hetgeen in het rood staat op blz 1 komt nog terug in de huidige agendapunten. Idem 
punt 7 en 8 blz 3. En naar aanleiding van de overgangsnormen, GMR heeft hier 
inmiddels mee in gestemd.  
Verder is het verslag vastgesteld.  
   
3        Bijpraten vanuit het MT (ter informatie)  
 
Alles staat nu in het teken van het goed afsluiten van dit schooljaar en de start van 
het volgende schooljaar goed voorbereiden. 
  

4. Bijpraten stand van zaken schoolleiding (mondelinge informatie) 
 
Nu rector en 2 MTers. Per 1 mei een interim afdelingsleider voor de onderbouw. 
Afdelingsleider bovenbouw heeft zich ziek gemeld. Erik Kral neemt de teken van haar 
waar omdat het minimaal 3 weken gaat duren. Ondersteuning van Teun Baartman 
voor ‘de waan van de dag’. Als afdelingsleider bouwenbouw terug komt dan blijft 
deze constructie nog van kracht tot einde van het schooljaar. Vanaf 1 augustus 
nieuwe rector, Ard de Graaf. Deze week vindt de tweede ronde van de 
sollicitatiegesprekken plaats voor de nieuwe afdelingsleider onderbouw. 
MR: is er iedere dag iemand van de schoolleiding op school? 
MT: Zo hebben wij er niet naar gekeken. Bij echt urgente zaken is Wouter op 
loopafstand bereikbaar en telefonisch.  
MR: mooi dat de BAC goed gevuld is en dat ook de nieuwe rector hierbij is 
aangeschoven als toehoorder.  
Wij als MR geven bij dezen ook een mandaat aan de afvaardiging van de MR in de 
BAC.  
Dit omdat wij er vertrouwen in hebben dat de BAC een zorgvuldige procedure zal 
doorlopen en de juiste kandidaat weet te selecteren” 

  
 
5       Concept jaarplanning (ter advisering) 
 



MT: dit voorstel gaat nu over de dinsdagen (middag) die het 2 hierna volgende 
beleidsstukken (agendapunten 6 en 7) ondersteunen.  
MR: er lijkt een dubbeling te zijn wat betreft GFS en didactisch coachen, twee 
belangrijke zaken. 
MT: wat betreft GFS betreft het alleen de coördinatoren, 3 personen, dus dat is te 
overzien. 
MR: en de cursus ‘de 6 rollen van de docent’, voor wie? 
MT: voor de nieuwe docenten. 
MT: De GFS dagen en de toetsweken zijn al meegenomen. SOD dagen na de 
voorjaarsvakantie op maandag staat nog open. Verzoek was om daarna te kijken, nu 
staan er nog 2 SOD dagen op de maandag in maart en juni, naast pasen en 
pinksteren, vallen er teveel maandagen uit.  
MR: plus de late start van periode 3 dat komt in de knoei met maatschappijleer. 
MT: naar deze punten moeten wij nog kijken.  
 
MR kan meegaan in de opzet van de invulling van de dinsdagmiddagen, 
alhoewel wij het schema nog niet tot in detail hebben bestudeerd omdat dit 
stuk pas laat werd aangeleverd. 
Het A4tje met een overzicht van de SOD dagen, toetsweken etc. daar adviseren 
wij nog niet over omdat daar nog een aantal vragen liggen, zie notulen. Dit 
komt de volgende vergadering terug.  
 
6        Taakbeleid (was 9)  (ter mondelinge informatie) 
 
MR: in hoeverre hebben agendapunten  7 en 8 invloed op het taakbeleid? 
MT: taakuren per taak is aan het MT. Welk idee zit erachter het willen weten van 
hoeveel uur voor welke taak? 
MR: inzicht krijgen op de te verdelen taken en wat laten wij vallen als taak en wat 
behouden wij.  Bijvoorbeeld het mentoraat, de vraag is nu uitgezet bij de mentoren of 
zij de warme overdracht willen regelen tussen de lagere scholen en onze 
toekomstige leerlingen. Voorheen deed de afdelingsleider dit. Zo zij er vast nog meer 
taken die moeten worden herverdeeld. Hierbij moet natuurlijk ook gekeken worden 
naar de haalbaarheid voor het personeel.  
MT: welke taken, wat is nodig, we doen wat wij moeten doen. Daarmee kun je de 
boel draaiende houden. Wat lag bij het MT en komt nu naar de docenten. Dit 
voorbeeld is typisch iets voor een mentor. En dit betaald zichzelf uit. Werk van een 
docent zal veranderen omdat dit wellicht vanzelfsprekend is. En wat kan er binnen de 
huidige belasting, die afweging moet natuurlijk gemaakt worden.  
Grotere taken, bijhouden van Foleta bijvoorbeeld, daar krijgen docenten extra 
taakuren voor.  
MR: als je uit het mentoraat dit soort taken erbij moet doen gaat het ten kostte van 
andere taken binnen het mentoraat. 
MT: als er eer uren blijken nodig te zijn kun je dat aan jouw leidinggevende gaan om 
dit aan te geven dat het niet uit kan. Aan de andere kant laat het MT de uren 
deskundigheidsbevordering (165 uur per jaar) met rust terwijl deze uren nooit 
helemaal besteed worden. Daar zit dan weer de ruimte.  
MR: het vraagt wel assertieve mensen 
MT: en de periodieke gesprekken met leidinggevende. 
MR: Normuren zouden aangepast moeten worden. Bijvoorbeeld, mentoren klas 5 en 
6 hebben 1 uur per leerling, dat is heel snel besteed.  



MT: dat moet gaandeweg blijken, dit moet je niet aan de voorkant dichtregelen. Er is 
wel een lijst. 
MR: Deel deze lijst met ons, neem ons hierin mee. 
MT: binnenkort komt het bovenschools taakbeleid er ook aan. 
MR: bij het proces dat in gang is gezet, van 3 naar 2 MTers is toegezegd dat wij in 
het proces meegenomen zouden worden. Nu krijgen wij hap snap op de werkvloer 
mee wat er wordt herverdeeld.  
Wij willen graag een overzicht van de niet-lesgebonden taken. 
MT: er is een overdrachtsdocument, er is geen lijst van de taken die zijn vrijgevallen 
MR: wij willen in de wijsheid worden meegenomen.  
MT: doet de toezegging ons anders en beter te informeren. 
 
 
7     Beleidsplan personeel Gymnasium Apeldoorn (ter instemming) 
 
Titel van het stuk zelf: Ontwikkelingsgericht en professioneel. 
MR: pag 2: onder Facilitering deskundigheidsbevordering: “Ervan uitgaande (…)’ kan 
eruit. 
MT: dat klopt, dat hing nog af van bovenschools, nu niet meer van toepassing. 
 
8       Organisatiestructuur (ter instemming) 
 
Titel van het stuk zelf: Structuur, de basis voor een professionele werkcultuur. 
MR: vraag over een zin in het stuk betreffend; er wordt niet gestuurd op regeltjes 
maar op gedrag.  
MT: cultuur hangt samen met gedrag. Een professionele cultuur en 
verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie leggen; dat moet de 
ontwikkeling zijn. 
MR: het begrip ‘gedrag’ heeft vaak een andere connotatie. Na uitleg duidelijk.   
 
 
   
9       Wijzigingen PTA (volgende keer ter instemming) 
 
MR: een vraag over de Olympiade, dat is toch iets voor de leuk, nu wordt voorgesteld 
om het voor iedereen verplicht te maken, dat gaat te kostte van het plezier van een 
extra uitdaging voor een vak waar een leerling goed in is. En mag dit wel? 
MT: er is al navraag gedaan of dit kan,  en hieruit blijkt dat het  is toegestaan door de 
inspectie.  
Eerste opmerking genoteerd en neemt deze vraag mee. 
MR: het stuk ligt nu ook voor de eerste keer voor, dus dan kan het na de nodige 
duidelijkheid volgende keer in stemming worden gebracht.  
 
 
10. Data MR vergaderingen 2022-2023 (ter vaststelling) 
 
Geen vragen, akkoord. En is afgestemd met de GMR. 
 
11. Vanuit GMR 
 



Bestuurlijke formatie is er nog niet, taakbeleid proces is ver (september hopelijk naar 
de scholen), onderwijslandschap, Arbo dienst (nieuwe dienstklachten over 
vragenlijsten, is opgepakt) bestuursmodel (2 bestuursvoorzitters) VMBO zijn 
onderwerpen die spelen. Verder wil de GMR vaker bij elkaar komen. Er blijft nu 
teveel liggen en daar hebben de scholen, op schoolniveau, last van. Zoals 
bijvoorbeeld bij de overgangsnormen die moesten worden vastgesteld.  
 
12. Vanuit de achterban 
Ouder: 
Twee punten; 

- Berichtgeving klas 4 Texel en Amsterdam. De geruchten hopen zich op. Idee 
bestaat dat er veel positieve testen waren op Texel en in A’dam ging het ook 
niet goed.  

- MT: jammer dat deze geruchten bestaan. Op Texel betrof het toch echt maar 
4 leerlingen en daar is actie op ondernomen zoals is gecommuniceerd. En in 
A’dam is er inderdaad 1 leerling onderuit gegaan. Niet door illegale middelen, 
maar door slaapgebrek en te weinig eten. En niet anders. 

- Andere punt, leerlingen en ouders maken zich zorgen over hoeveelheid 
lesuitval. 

- MT: er komen nu inderdaad veel ziektegevallen samen. Communicatie moet 
beter. 
 

Leerling: 
Aanhakend op inbreng van de oudergeleding, communicatie moet inderdaad beter 
en anders. Er komen een aantal opties voorbij. Draagvlak voor volgende idee; als de 
schoolleiding iets naar ouders verstuurd daarin ook de leden/ namen van de 
oudergeleding noemen. Zodat duidelijk is waar zij naartoe kunnen met 
vragen/opmerkingen. Naast de ouderraad die die rol natuurlijk ook vervuld. 
Personeel:  
Vragen over de achtergrond van twee berichten in Fama, 10 werkdagen nakijk tijd en 
verlofaanvragen. 
MT: voor het plaatsen van deze berichten was een concrete aanleiding, namelijk 
enkele opmerkingen en verzoeken van docenten. Vandaar dat de noodzaak werd 
gevoeld hierover nogmaals duidelijk hierover te communiceren.  
Verder een vraag over proces overgangsvergaderingen. MT heeft een voorbeeld 
brief gemaakt voor mentoren die deze, gepersonaliseerd, naar de leerlingen stuurt 
voor 1 juni.  
   
   
13.     Rondvraag  
 
Wij moeten nog bespreken hoe en door wie de voorzittersrol van Sylvia wordt 
overgenomen. En morgen, woensdag 25 mei, wordt de sportmix van voor de 
kerstvakantie ingehaald. Deze kon niet doorgaan door de lockdown. Een aantal 
collega’s vind de timing ongelukkig door weer extra lesuitval.  
 

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 

5 april Invulling vacature rector Positief advies 

 Lessentabel  Positief advies 

24 mei Beleidsplan personeel Ingestemd 

24 mei Organisatiestructuur Ingestemd 

 
  
   
   
De vergadering wordt gesloten om 20.00 uur  
  


