
Notulen MR & rector 1-7-2019 
Aanwezig: Kees Laan, Yvonne van den Broek, Erik Dijkman, Marcel Fortuin, 

Marco Olij, Jaap Verbruggen, Diana van der Poel, Sanne Deckwitz, Lobke Wijga, 

Marijke van Zuuk-Schrijver, Amber de Vries en Floris Kardinaal 

1. De voorzitter opent de vergadering om 17.35 uur (eerst dit deel i.v.m. een 

vervolgafspraak van Kees Laan). 

 

2. Mededelingen: Geen. 

 

3. De notulen MR & Rector van 6 mei 2019 zijn niet besproken en worden in de 

eerst volgende vergadering in het nieuwe schooljaar vastgesteld.  

 

4. De agenda wordt vastgesteld. 

 

5. Mededelingen van de rector: Geen. 

 

6. Bertrand-uur klas 2 wordt n.a.v. de toegestuurde stukken besproken: 

• Er zijn een aantal suggesties, zoals in de 1ste klas 2x WON en 1x Filosofie 

+ 2de klas 3x WON en 1x Filosofie + de enquête wordt als te rooskleurig 

neergezet, gezien de uitkomsten. 

Ter profilering van het VWO speelt Filosofie een belangrijke rol. Filosofie 

wordt als belangrijk geacht, om het denken van de leerlingen te stimuleren. 

• De meningen zijn verdeeld over hoe WON-Filosofie verhouding in het 

verleden zijn gecommuniceerd (onderbouw vs bovenbouw). 

• Filosofie 4de klas klopt niet zoals het nu verwoord is, wordt aangepast! 

• Ook WON aanbieden voor de 1ste klas HAVO via keuzelessen? Zeker voor 

degenen die willen doorstromen naar het VWO. 

• Redactieslag over het WON stuk, voordat gepubliceerd wordt! 

 

7. Activiteiten/projectplan 2019-2020 (betreft uitwerking van het schoolplan 

2016-2020) wordt besproken n.a.v. de toegestuurde stukken: 

• Veel activiteiten in 1 jaar, erg ambitieus. Wie monitort dit alles? 

• Deze stukken zijn ter info aangeboden aan de MR, dit i.v.m. het 

vroegtijdig meenemen van de MR in het proces voor het aankomende 

schooljaar (het is nog niet rijp voor inhoudelijke vragen). 

• De evaluatie van het schoolplan en afgeleide jaarplannen behoeft 

aandacht. 

• Vanuit de PMR het voorstel om het schoolplan 2016-2020 nog 1 à 2 jaar te 

verlengen. 

 

8. Rondvraag 

• Geen. 

 

Volgende vergadering is xx september/oktober 2019, starttijd 17.30 uur. 


