
Notulen MR maandag 2 maart 2020 
 
Agenda MR + rector 17:30 –19:00 
 
1.Opening 
 Afwezig: Rik Jansen en Meindert Huisman  
 
2.Mededelingen: geen 
 
3.Vaststellen notulen (zie bijlage) 
Yvonne geeft aan dat er wel dubbelprofielen op het diploma komen te staan, de 
procedure is veranderd. Verder kunnen dyslectische leerlingen niet in een aparte 
ruimte examens maken. 
 
4.Vaststellen agenda 
Geen wijzigingen. 
 
5.Mededelingen rector 

• Voorstelling Mac Beth wordt opgevoerd in deze week. 

• Donderdag is het Bertrand Russell tribunaal. 

• Morgen wordt besloten of Romereis wel of niet doorgaat. 

• Introductie: werkwijze opstellen schoolplan wordt uit de doeken gedaan. 
Een verzoek vanuit de MR:  

• Op tijd en veelvuldig terugkoppelen naar teams, zodat er meteen draagvlak 
wordt gecreëerd.  

• De externe tekstschrijver ook tussentijds SMART laten formuleren wat het 
schoolplan behelst. 

 
6.Flexibilsering (zie bijlage) 
Opmerkingen t.a.v 

• Blijven zitten op niet gemaakte flexpunten? 

• Aanmelden via Zermelo? 

• Extra vakhulp taakuren/ keuzeles blijven extra taakuren. 

• Blijft huiswerkklas door ouders betaald? 

• Waarom verplichting ivb met motivatie? 

• Verantwoordelijkheden sectievoorzitter worden nog eens nader 
omschreven, de taak wordt namelijk uitgebreid doordat de 
sectievoorzitters de regie moeten houden over de flexuren. 

• Coachingstaak mentor wordt veel uitgebreider, wat doen we met 
piekmomenten en zijn daar extra taakuren voor? 

• Waarom willen wij als school flexibilisering? 

• Let op de beheersbaarheid van het plan. 
 
7.Terugkoppeling PMR 
Zie opmerkingen notulen 
 
8.Terugkoppeling vanuit leerlingenraad 
Flexibilisering en organiseren van de examenstunt. 
 



9.Terugkoppeling vanuit GMR 
Schooljaarbegroting is toegelicht. Er moet bezuinigd worden. 
 
 
10.Terugkoppeling vanuit de OR 
Geen opmerkingen 
 
11.Rondvraag 
Geen. 
 

Actielijst nieuwe stijl 
Actie Verantwoordelijk Wanneer 

- TTO in lessentabel verwerken 

- Langetermijn doen TTO, hoeveel extra 

vwo lln moet dit opleveren binnen .. jaar 

- Toelichting op financiën als 

aanmeldingen bekend zijn 

SL Mei/juni als de 

aanmeldingen 

bekend zijn en 

tijdens discussie 

formatieplan 

Evaluatie ontwikkeltijd SL en PMR Juni 

Evaluatie team 2/3 en team 1 over het 

geven van havo- en VWO cijfer in klas 1. 

Teamleider klas 1 

+ teamleider klas 

2/3 

Voor het 

vaststellen van de 

overgangsnormen 

in 2020 

Evaluatie taakverdeling en takenlijst binnen 

SL 

SL en MR najaar 2020 

Pauzetijden verkort lesrooster bespreken 

(meer varianten vanuit de teams, leerlingen 

kunnen instemmen met 2x kwartier). 

Sl (via teams) Onbekend 

 

 


