
MR notulen 16 september 2019 

Aanwezig: Yvonne van den Broek, Erik Dijkman, Jaap Verbruggen, Marco Olij, Kees Laan, 

Mariska Frelier, Emma Dijkman, Chimène Breuring, Meindert Huisman, Diana van der 

Poel 

Afgemeld: Marijke van Zuuk-Schrijver, Lobke Wijga 

1. De voorzitter opent de vergadering op 17.30. 

2. Mededelingen: nieuwe opzet van vergaderen. We starten met de rector erbij. 

3. Notulen van 1 juli 2019 worden vastgesteld. 

4. Agenda wordt vastgesteld. 

5. Mededelingen rector:   

Schoolgids: er is ingestemd met de aanvulling voor de schoolgids, deze bevat 

informatie over kluisjescontrole en informatie over de kwaliteit ( 

slagingspercentage, etc.). 

Plannen dit jaar: er wordt overleg gevoerd over de invoering van TTO in 2020-

2021. 

Internationalisering: wordt gecontinueerd op havo en vwo. 

Flexibilisering onderwijs: er wordt gekeken naar mogelijkheden van een andere 

invulling van het rooster, dit hangt samen met o.a. onderwijsaanbod.  Belangrijk 

is dat iedereen wordt meegenomen in het proces. 24 september en 31 

oktober(studiemiddag waar o.a. de lessentabel aanbod komt) wordt hier school 

breed over gesproken. Plan is om voor de meivakantie de plannen te 

concretiseren. 

Schoolplan: deze loopt tot 2020, nieuwe schoolplan zal hier op voortborduren 

maar dan SMART geformuleerd. 

Start van het schooljaar: vervanging van zieke collega’s is geregeld. 

 

6. Vergaderschema is vastgesteld, de laatste vergadering van de MR op 22 juni 2021 

wordt verplaatst naar 15 juni. 

7. PTA’ s en schoolexamenreglement: dit is onderdeel van het schoolplan. 

De MR stemt voor o.a.:  

*de vermelding van de domeinen, wat voorheen niet is gebeurd 

*de VO checklist 

*de toetsen worden gelijk benoemd zodat het geheel overzichtelijker is en beter 

controleerbaar. 

Verder wordt er gestemd voor: 

1.Er wordt ingestemd met de tot standkoming van het PTA, los van de  

vakinhoudelijke tekst. 

2.Met uitzondering van de voorgestelde verandering voor Engels 

schrijfvaardigheid, wordt er ingestemd met de aangevraagde wijzigingen in het 

lopend PTA voor de HAVO.  

3. Met uitzondering van de voorgestelde verandering voor Engels 

schrijfvaardigheid, wordt er ingestemd met de aangevraagde wijzigingen in het 

lopend PTA van het VWO. 

4. Met het schoolexamenreglement algemeen wordt ingestemd. Dit behelst de VO 

checklist, rekentoets wordt eruit gehaald en CKV telt mee in het combinatiecijfer. 

5. Met de wijzigingen in het SE reglement, checklist wordt ingestemd. 

 

8. Er wordt ingestemd met het gegeven dat excursietijd onderwijstijd is.  

9. PMR: 

10. Leerlingenraad: de vraag of het mogelijk is een dyslexielokaal in te richten voor 

leerlingen met een verklaring om zo de extra toets tijd te kunnen gebruiken. De 



vraag werd gesteld wanneer er weer een kleurenspel wordt georganiseerd( 

oktober 2020 is de planning). En de vraag werd gesteld of V5 in navolging van H4 

ook toetsweken krijgt. 

11. GMR: vergaderd  30 september 

12. OR: vergaderd  26 september  

13. Rondvraag: kan er iets gedaan worden aan de fietsen die het en der staan ? 

Kunnen de leshuizen weer open i.v.m. het weer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


