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Notulen MR vergadering 13 september 2022 
   
Aanwezig: Jan Muis, Thomas van Klaveren (alleen tijdens stemmingen) Teun 
Baartman, Carin Heere, Otmar Zewald en Corina van der Valk (notulen)  
Afwezig:        X 
Vanuit MT:    Ard de Graaf en Bert ter Horst 
Toehoorder:   X 
 
 Actiepunten en openstaande vragen staan vetgedrukt.  
   

1 Opening / vaststellen agenda / mededelingen  
 
De voorzitter heet iedereen welkom. En natuurlijk in het bijzonder onze nieuwe 
rector, Ard de Graaf, nieuwe teamleider, Bert ter Horst, en nieuw MR lid Teun 
Baartman. Het overzicht van de klassensplitsing is nog niet beschikbaar, wij kunnen 
het punt natuurlijk wel kort bespreken.  De agenda wordt zoals deze voor ons ligt 
vastgesteld. 
 

2 Notulen MR vergadering van 21 juni 2022 
 
Carin was gewoon aanwezig tijdens deze vergadering, naam ontbreekt echter; 
herstellen.  
Pagina 3 n.a.v. er wordt hier gesproken over een tussentijdse reparatie van de 
functiemix, dit even ter informatie voor nieuwe MT. 
Verslag wordt vastgesteld. 
 
   
3        Bijpraten vanuit het MT (ter informatie)  
 
MT: schoolleiding bestaat grotendeels uit een nieuwe bezetting. Nieuwe rector, 
nieuwe teamleider onderbouw en tijdelijke vervanging van teamleider bovenbouw. 
Dat is wel een uitdaging, maar het team functioneert goed. Tegelijkertijd brengen wij 
nieuwe structuren aan t.a.v. secties, mentoren zodat hier meer eenheid in komt. 
Bij leermiddelenfonds loopt de communicatie niet goed, er zijn problemen, zijn er 
mee bezig. Vier vacatures bij de start van het nieuwe schooljaar, op één na allemaal 
vervuld. Is een zoektocht, ook omdat wij de lat hoog leggen. 
  
4      Examenreglement + PTA (ter instemming) 
 
MT: eerst als examensecretaris en nu als teamleider veranderingen in het 
examenreglement aangebracht. Ter bevordering van de transparantie alle 
veranderingen zichtbaar gelaten.  
MR: op blz 30/31 wordt er geschreven over de meivergadering voor de laatste 
toetsweek. 
MT: dat stuk is erin gekomen door de Corona periode, op VOG niveau voorgesteld, 
om in deze periode de overgangsnormen, die ook in de schoolgids staan, los te 
laten. Nu blijft de opzet van de meivergadering staan maar wordt dit slechts intern 
gecommuniceerd.  
MR: een leerling zou dit ook kunnen lezen. 
MT: door de formulering is er een vangnet aangebracht. 



2 
 

 

MR: er staat ook dat een leerling zijn/haar herkansing verspeelt als de lln er tijdens 
het inhaalmoment niet is. 
MT: klopt, er is een kleine groep die er een gewoonte van lijkt te maken om zich 
meerdere malen af te melden voor het inhaalmoment. Tijdens Corona was dit 
natuurlijk niet aan de orde. Nu wel nodig als remmende werking voor de lln. 
Schoolleiding wil er ook op handelen bv. per schoolvak. 
MR: wat betreft het PTA, daar zou toch ingezet worden op vermindering van de 
toetsdruk? Hier zien wij nog onvoldoende van terug.  
MT: klopt. Bij sommige vakken is er nog sturing nodig, daar kijken wij opnieuw naar. 
MR: overgangsprocedure, er staat in het stuk ‘de afdelingsleider mag afwijken’, wij 
missen dat de rector uiteindelijk beslist. (blz 30/31) 
MT: de procedure is toch anders. 
MR: VOG heeft dit ook ergens staan; de rol van de rector. 
MT: is dit naar aanleiding van een incident? Uiteindelijk is de rector aan zet, bij 
stemming, staking van de stemmen.  
MR: moet dat dan niet worden beschreven? 
MT: Zoals het staat beschreven is toch wenselijk? 
MR: zie overgangseisen van de VOG vorig jaar, is dit stuk leidend of dat van de 
VOG? 
MT: alleen als er sprake is van een revisie. 
MR: dus dan telt VOG niet. 
MT: dat zeggen wij niet, als er iets tussen komt van de VOG dan kun je daar niet 
onderuit. En natuurlijk zijn er actuele ontwikkelingen, maar dit is wenselijk. 
MR: in het stuk, PTA, zitten nog fouten t.a.v. de herkansbaarheid. 
MT: dat klopt, en die fouten zijn er inmiddels uitgehaald. In overleg met de voorzitter 
hebben wij het gecorrigeerde exemplaar niet meer aangeleverd. 
 
  
5       PTA Maatschappijleer (ter instemming) 
 
Bespreking is niet nodig. 
 
6        Schoolgids (ter instemming) 
 
MR: naam van Carin staat er niet goed in.  
MT: het is een opschoning van het stuk. Er komt waarschijnlijk nog een nieuw 
leerlingenstatuut van de VOG. 
MR: de statuten van de MR en GMR zijn veranderd, moeten wij met het MT nog 
tussentijds bespreken. Plus het huishoudelijk reglement. Dit komt dan de 
volgende vergadering terug.  
MT: prima.  
 
7      SOP (ter instemming) 
 
MT: toelichting, dit stuk is een update, ontwikkeldoelen voor dit jaar staan op de 
laatste bladzijde. 
MR: eerst klein detail; zin op blz 2 loopt niet. (we zij betrokken…maatschappij) 
2e alinea onder b. 
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Geschrokken van aantal ZAT meldingen binnen deze school. Is er vergelijksmateriaal 
met andere scholen? Zinvol om te vergelijken. Het kan ook een kracht zijn van deze 
school. 
MT: het kan door de kleinschaligheid kunnen komen. Meer kinderen met bepaalde 
problematiek kan een kracht zijn van onze school maar ook een valkuil.  
MR: wordt het daarom niet benoemd? 
MT: er zijn ook grenzen aan wat wij aan kunnen.  
MR: in het stuk herkennen wij weinig van het specifieke Gymnasium geluid. Het lijkt 
meer een stuk wat wij dan maar weer kunnen afvinken. Dit is natuurlijk een basis 
document, maar er staan ook zaken in die niet voor deze school opgaan. 
MT: het is inderdaad te weinig toegeschreven naar onze school.  
MR: het lijkt naast de school te staan. 
MT: in de ontwikkelagenda staan de specifieke punten die onze school aangaan. 
Hierin staat insteek dat niet alles via het zorgteam hoeft te gaan. Docenten kunnen 
ook meer oppakken. Maar het SOP is wel nodig om aan te geven wat je kunt 
aanbieden als school, aan de poort.  
MR: het is dus geen plan. 
MT: het plan is de ontwikkelagenda. En dat komt nog niet voldoende tot uiting en 
daar wordt zeker naar gekeken. 
MR: implementatie M@zel, staat ook in het stuk, stond al op de online 
medewerkerspagina aangekondigd. Onze vraag, wie gaat wat doen? Hebben 
mentoren daar voldoende tijd voor?  
MT: er worden ook middelen ter beschikking gesteld door de gemeente, het 
zorgteam kan hiermee workshops vormgeven om mentoren hierin mee te nemen, 
past ook bij de professionalisering van mentoren.  
MR: hoe past dit qua tijd? 
MT: tot in detailniveau hebben wij ook nog geen overzicht. 
MR: in ieder geval vinden wij de communicatie van de VOG hierover niet handig, 
zaken lopen nu langs elkaar. 
MT: is hier nog geen communicatie over geweest? 
MR: nee, alleen vernomen via portaal. 
 
Vraag is dus om te kijken naar manier van communicatie over M@zel in de 
organisatie en de uitvoering hiervan. 
 
8       Vrijwillige ouderbijdrage (ter instemming) 
 
Voorstel lag voor de vakantie al ter instemming bij de oudergeleding, zij hadden 
echter nog vragen die niet meer op tijd zijn beantwoord.  
MT: Verhaal over de kluisjes is inmiddels bekend, communicatie over geweest met 
de ouders. Voor klas 4 staan nog een aantal reizen aangekondigd, Fr.,Dld., VK. 
Echter nu even pas op de plaats. Wij zoeken het dichter bij huis, net als vorig jaar, 
dat is handiger i.v.m. eventueel Corona en alles moet beter binnen GFS vallen. 
Verder speelt het kostenaspect ook een rol en de vele wisselingen van docenten 
talen. Daarnaast kijken wij ook naar de oplopende kosten van de Rome reis. Kijken 
naar mogelijke alternatieven, bv. niet meer vliegen maar met de bus. 
MR: de reden waarom wij eerst niet akkoord konden gaan was dat er 20% extra werd 
gevraagd (10% voor kostenstijging en 10% voor het risico innen middelen). 
In de tussentijd al veel opgelost. Communicatie richting ouders over de kluisjes. Is 
het verder mogelijk om ouders eerder te informeren over de aankomende 
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kosten van de reizen, dus niet pas als de factuur wordt verzonden. Zodat 
ouders aan het begin van het jaar weten wat zij voor het komende jaar kunnen 
verwachten?  En een ouderpoll opzetten over animo reizen? 
MR: waar stemmen wij over? 
MT: hier een richtbedrag, maar er wordt gekeken naar de kosten klas 4 en andere 
bedragen. 
MR: wij willen graag meegenomen worden in de communicatie. En als 10% van de 
ouders niet betaald, gaat het dan echt niet door?  
MT: wij geven hiermee het belang van betalen aan. 
MR: nog een suggestie voor het volgende jaar; geef de verschillen met voorgaande 
jaar duidelijk aan. 
 
9       SOD (ter instemming) 
 
Verder niets aan toe te voegen. 
 
10. Covid-19 (ter instemming)  
 
MT: alle scholen wordt gevraagd een voorschot te nemen, dat is dit stuk. Wij hebben 
inmiddels van alles geprobeerd en in dit voorstel zit hetgeen wat het beste heeft 
gewerkt. 
MR: bovenschools wordt het ook nog besproken? 
MT: alle vestigingen leveren voor 1 oktober een schooleigen versie in.  
MR: wij missen toch een aantal inhoudelijke punten. Goede ventilatie, wordt er naar 
een uitdraai gekeken, wanneer wordt er een lokaal niet meer gebruikt? Looproutes 
missen wij. 
MT: de CO2 meters worden inderdaad uitgelezen. Looproutes bestaan al, hebben wij 
daarom nu niet toegevoegd. Wij hebben bewust niet gekozen voor iedere keer de 
helft van de klas naar school te laten gaan, maar juist hele jaarlagen. Uitgangspunt is 
steeds, wat is werkbaar voor de medewerker en goed voor de lln. 
MR: er zal ook opnieuw gekeken moeten worden naar de apparatuur die nodig is 
voor online lessen. Hier wordt ook nog over gesproken in de GMR. En wij lezen ook 
niets over jaarlaag 6. 
MT: klassen 6 komen iedere dag op school, als het aan ons ligt. 
MR: het Corona team moet hierin ook worden opgenomen om snel te kunnen 
schakelen en wij als MR er ook bovenop zitten en niet pas later wijzigingen 
vernemen.  
Zou het daarnaast niet beter zijn om de gesprekken met kwetsbare personeelsleden 
door de bedrijfsarts te laten voeren? 
MT: zou kunnen maar dan loop je toch aan tegen de uitvoerbaarheid. Daarnaast 
houden wij op school in deze gesprekken ook rekening met eventuele kwetsbare 
gezinsleden. Dit neemt een bedrijfsarts niet mee in de weging.  
MR: wanneer weer beginnen met berichtgeving over veiligheid en preventief 
testen aanbieden? 
MT: is inderdaad een punt van aandacht.  
 
11. Klassensplitsing 
 
MR: vragen over de grote clusters klas 6 en 2, moeten boven de 32 splitsen.  
MT: aanstaande donderdag gesprek met de roostermaker hierover. 
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MR: later dit jaar willen wij hier graag op terugkomen. Waar komt de grens van 
32 vandaan en als wij dit zouden willen aanpassen hoe werkt dit dan door? 
 
12. NPOuren 
 
Het NPO voorstel is nog niet gereed. De MR heeft dit agendapunt toegevoegd omdat 
er ongenoegen onder het personeel bestaat over de bestaande situatie. 
MT: NPO voor leerlingen, helder waar zij worden verwacht, staat in hun eigen 
rooster. Daarnaast evenementen voor welbevinden voor leerlingen. Docenten 1 of 2 
NPO uren afhankelijk van aanstelling. En waar het niet helemaal goed ging is het 
hersteld. Rooster is 45 minuten, meerdere startmomenten en daardoor voelt het 
anders voor docenten. Wat kunnen wij als schoolleiding doen om dat gevoel weg te 
nemen van extra werkdruk.  
MR: leerlingen en docenten draaien beiden extra uren. En dat zou, net als bij de 
onderwijshelden, gezien moeten worden als iets extra’s. En hoe dit verwerkt moet 
worden, via lessentabellen etc., er moet een constructie voor worden verzonnen. Nu 
wordt het ervaren als extra werk en als een sigaar uit eigen doos. En wij kunnen dit 
betalen, NPO. Boter bij de vis. 
MT: signalen komen ook bij ons en dat begrijpen wij. Als voorbeeld een andere 
school, daar werden studenten ingehuurd, maar dat ging niet goed, docenten hebben 
dit weer overgenomen en dat kost ook geld. 
MR: het betreft hier niet alleen ervaren extra werkdruk, het is ook daadwerkelijk zo. 
NPO uren betreft maatwerk op zelfs individueel niveau, daar moet materiaal voor 
worden ontwikkeld. Voor volgend jaar wel kijken of dit in het lessentabel kan, 
maar voor dit jaar en vorig jaar een reparatie. Wat betreft vorig jaar zie notulen 
van 8 maart. 
En verder moet er natuurlijk ook gekeken worden naar het NPO plan rondom 
de verdere invulling van de NPOuren voor de rest van het jaar.  
MT: wij pakken dit op en komen hierop terug. 
 
 
 
13. Jaarverslag 
 
In de voorvergadering is dit stuk al besproken.  
 
14. Vanuit GMR 
 
Over twee weken komt de GMR pas weer voor het eerst bijeen. Er is enorm veel te 
bespreken. De MR wordt hierover bijgepraat.  
 
15. Vanuit de achterban 
 
 
Ouder:X 
Leerling: 
 
Klachten van leerlingen dat de aula regelmatig dicht is. 
MT: is inmiddels overleg over geweest met de Clavigers. 
Personeel:  
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Vorig jaar is er gesproken over GFS en toen is er aangegeven dat de MR graag ziet 
dat dit jaar GFS van de onderbouw eerst wordt geëvalueerd, kinderziektes eruit 
halen en pas in de bovenbouw het in 2024-2025 invoeren. Is de huidige schoolleiding 
hiervan op de hoogte? Zie notulen 27 maart. 
MT: gaan dit na. 
 
Bij wie hebben wij een energiecontract? Per school of VOG?  
MT: komen hierop terug. 
 
Opmerking over de jaarplanning, deze hebben wij als MR voor de vakantie bekeken. 
Wij hadden alleen instemmingsrecht over de SOD en ontwikkelingsdagdelen. Maar 
daar stond een andere verdeling in betreffende de dinsdagmiddagen. 
Nu valt het ons op de  didactische training, die samen met GFS ondersteuningsteam, 
op de dinsdagmiddag stond en nu niet meer. En dat de aantal sectievergaderingen 
summier erin staan. En een mentorbespreking alweer op 4 oktober is ook jammer, 
beter na de eerste toetsweek. Wij weten dat er inmiddels overleg is geweest met 
collega’s over de planning didactisch coaching. Maar vragen hier via deze weg 
nogmaals aandacht voor. 
MT: nemen dit mee. 
   
   
15.     Rondvraag  
 
Vraag over procedure stemmingen: 
De uitslag van de stemmingen wordt via de mail de volgende dag aan het MT 
bekend gemaakt. De notulen en reactiebrieven volgen binnen 1 week. 
 
Wanneer wordt er gekeken naar de bezetting van de leerlinggeleding? 
Volgende week gaat de oproep naar buiten. 
 
Didactisch coaching brengt bij sommigen nogal wat onrust, oproep hierin grote 
zorgvuldigheid te betrachten.  
 
Kilometervergoeding, zou daar niet eens naar gekeken moeten worden? 
MT: op VOG zou dit kunnen 
 

Adviezen/  
instemmingen schooljaar 2022-
2023 

      

Datum  Onderwerp  Uitslag stemming  

13 september Examenreglement+PTA Ingestemd 

 PTA Maatschappijleer Ingestemd 

 Schoolgids Ingestemd 

 SOP Ingestemd 

 Vrijwillige ouderbijdrage Ingestemd 

 Covid-19 Ingestemd 

Vergadering 20.25 gesloten. 


