
Notulen Agenda MR maandag 9 december 2019 

 

1. Opening 

Aanwezig: Yvonne van den Broek, Jaap Verbruggen, Marco Olij, Kees Laan, 
Meindert Huisman, Erik Dijkman, Emma Dijkman, Mariska Frelier, Chimène 
Breuring, Marijke van Zuuk. Lodie van Duijse 

 
Afwezig: Rik Jansen (met bericht), Diana van der Poel (met bericht) 

 

2. Mededelingen: geen 

 

3. Vaststellen notulen  

Punt 10 aanvulling: Voor collega’s is de keuze intern of extern een 

vertrouwenspersoon kiezen. 

 

4. Actielijst 

Punt 3 en 7 gaan van de lijst af. 

 

5. Vaststellen agenda  

Punten pauze in verkort rooster en begroting 2020 worden doorgeschoven. 

Punt pauze in verkort rooster wordt doorgeschoven naar actielijst en 

begroting 2020 naar de volgende vergadering. 

 

6. Mededelingen rector  

o Vanuit de leerlingenraad is er geen animo voor wijziging van de 

pauzetijd in het verkort lesrooster.  

o Deze week is er de voorlichtingsavond voor ouders van leerlingen van 

groep 8. We bieden TTO aan. Leerlingen van hogere klassen hebben 

een rol op deze avond. Ouders uit ouderraad geven aan dat we minder 

bescheiden moeten zijn.  

o Er is wel een sluitende begroting, maar nog niet beschikbaar.  

o Een kerstactiviteit is er voor het personeel en daarna is er een 

kerstgala.  

o De studiemiddag gaat over formatief evalueren. 

 

7. Voorstel pauze in verkort rooster (wordt nog een vergadering 

aangehouden) 

 

8. Begroting 2020 (wordt nog een vergadering aangehouden)) 

 

9. Voorstel keuzevoorwaarden filosofie en moderne vreemde talen (ter 

instemming)  Kees geeft een toelichting. 

 

10. Terugkoppeling PMR  



 

Er is gesproken over een gesprekkencyclus en daarbij het 

functioneringsgesprek. Discussiepunt is of de leidinggevende of het 

personeelslid het gespreksverslag moet schrijven. 

 

11. Terugkoppeling vanuit leerlingenraad 

De organisatie van het kerstgala is besproken. De kaartverkoop wordt 

gestimuleerd. 

De organisatie van Paarse Vrijdag is besproken. 

De Valentijnsactie is besproken. 

 

12. Terugkoppeling vanuit GMR 

Besproken is: 

 Begroting, er zal in de toekomst bezuinigd moeten worden. 

 Inspectierapport : OVO komt goed naar voren, één verbeterpunt; de 

kwaliteitszorg. 

 Drie besturen in de Zaanstreek hebben gesproken over de huisvesting 

en daarover is een plan gemaakt en wordt gecommuniceerd met de 

gemeente. 

 

13. Terugkoppeling vanuit de OR 

Besproken is: 

 Themavoorsteling van de komende ouderavond. 

 Open Huis. 

 Kunstuitleenabonnement is afgewezen door de leerlingenraad. 

 Offerte voor EHBO-lessen voor klassen 4.  

 Jaarnota voor ouderbijdrage. 

 Beleid bij slechte toetsuitslagen 

 Jaarvergadering in januari 

 

14. Rondvraag 

Jaap: Wil de SL ervoor zorgen dat collega’s niet gefilmd worden met een 

mobieltje?  

Mariska: Waarom krijgt NT-profiel met biologie alleen NT op het diploma? 

Yvonne gaat het uitzoeken. 

 

15. Sluiting 

 

16. Stemmingsronde MR 

Voorstel keuzevoorwaarden filosofie VWO vrije ruimte alle profielen. 

Voorstel keuzevoorwaarden filosofie VWO in CM-profiel als profielkeuzevak. 

Voorstel moderne vreemde talen zoals op voorstel.  

 



 

17. Stemmingsronde PMR 

Voorstel gesprekkencyclus.  

Advies: het gespreksverslag wordt in principe door de medewerker 

geschreven. 

  Leerlingevaluatie moet worden aangepast. 

 

Actielijst 

1. Evaluatie team 2/3, team 1 havo- en VWOcijfer in klas 1. 
2. TTO 

 Lessentabel in zijn geheel bespreken, omdat TTO raakt aan de 
lessentabel. 

 Met hoeveel moet het leerlingenaantal op het VWO toenemen om TTO te 
blijven aanbieden? 

 Meer duidelijkheid over de financiën.  
3. In teams pauzes in verkort lesrooster. 
4. In juni evaluatie ontwikkeltijd 
5a. Evaluatie taakverdeling nieuwe SL. (Iris, Anita) 
5b. Takenlijst SL 
6. Yvonne zoekt uit hoe het zit met dubbelprofielen 
7. Actielijst aanpassen met datum en wie verantwoordelijk voor de actie. 
 

 

Besluitenlijst 

 

1. Voorstel keuzevoorwaarden filosofie VWO vrije ruimte alle profielen 

aangenomen 

2. Voorstel keuzevoorwaarden filosofie VWO in CM-profiel als profielkeuzevak  

aangenomen. 

3. Voorstel moderne vreemde talen zoals op voorstel aangenomen. 

 

 

 

 


