
Notulen MR-vergadering 14 september 2020 

Aanwezigen: Lodie van Duijse , Annemieke van der Molen, Vonneke Broshuizen, 

Jaap Verbruggen, Rik Jansen, Diana van der Poel, Yvonne van den Broek, Meindert 

Huisman, Marco Olij, Irteza Sayed , Floris Kardinaal, Wessel Daas, Marijke van Zuuk 

Afwezig: Erik Dijkman 

1. Mededelingen MR 

Er zijn geen mededelingen. 

 

2. Notulen 

De notulen zijn vastgesteld. Marco en Marijke schonen de actielijst op.  

 

3. Vaststellen agenda 

Punt 9 jaarrooster vervalt, omdat er geen excursies zijn. 

4. Mededelingen rector 

Het rooster was zeer problematisch. Er is te laat begonnen en er zijn veel 

individuele afspraken met het personeel gemaakt. Het rooster ondervindt druk 

van de periodisering. 

Er is een derde gymlokaal gevonden (weliswaar op afstand van de school) 

De school volgt het coronaprotocol van de GGD. Er is nog onduidelijk over 

wanneer de bel moet gaan. 

Na 1 oktober komt er een interim VWO-afdelingsleider. 

De leerlingenraad gaat in de onderbouw werven om leden uit de 1e en 2e klassen 

te vinden. 

5. Concept vergaderschema 

De data zijn goedgekeurd 

6. Schoolplan 2020-2024  

In 2021 komt er nog een aanvulling. Het plan wordt meer besproken in teams of op 

een studiemiddag, zodat er meer draagvlak ontstaat. De nieuwe rector kan zo nodig 

nog aanvullingen doen.  

Leerlingenraad mist leren op afstand. De SL geeft aan dat ze er mee bezig. De 

leerlingenraad stuurt op- en aanmerkingen door aan gehele MR.  

Meindert geeft aan dat het cultuurbeleid niet genoemd wordt in het schoolplan. Daar 

komt aandacht voor. Hij vraagt zich af waarom er bij het personeelsbeleid expliciet 

genoemd wordt dat men voor de verhouding 3 mannen en 3 vrouwen in de 

schoolleiding kiest. Volgens hem moet je altijd de beste persoon in de schoolleiding 

willen.  



Annemiek wil dat de tekst over de MR wordt aangepast: geen controle, maar denkt 

en beslist mee. Niemand heeft hier bezwaar tegen. 

Irteza: Motto een geweldige schooltijd dekt de lading niet. Leerlingenraad komt 

hierop terug. 

[inmiddels is het schoolplan getekend en naar de inspectie, behoefte vanuit de MR is 

een tijdspad voor de update, dat wordt toegevoegd aan de actielijst] 

7. PTA’s 

Er wordt navraag gedaan over het gebruik van grammaticaboekjes voor 

dyslecten. PTA rekenen voor CM leerlingen en PTA LO zijn nog niet volledig. 

Lodie vraagt aandacht voor een tijdige en goede communicatie over SE’s. De 

inhoud was het afgelopen jaar niet altijd duidelijk. 

8.Terugkoppeling PMR 

Geen  

9. Terugkoppeling vanuit leerlingenraad 

De leerlingenraad vraagt aandacht voor het volgende: 

a) Kunnen we de pauzes niet samenvoegen?  

b) Kunnen bij regen de leshuizen en lokalen niet open, zodat er meer ruimte 

ontstaat? 

c) De afspraken t.a.v Corona zijn onduidelijk. 

 10.Terugkoppeling vanuit GMR  

geen 

 11. Terugkoppeling vanuit de OR 

 geen 

 12.Terugkoppeling eerste weken  

Jaap vindt dat de communicatie vanuit de SL onvoldoende is. Hij vindt dat er bij 

zowel de petitie, als wel op een mail over het cultuurbeleid gereageerd wordt op de 

vorm en niet op de inhoud. Hij vindt dat excuses hier wel op zijn plaats zijn. Jaap 

heeft een gesprek met Vonneke hierover. 

Jaap vindt de groepsgrootte (33,34,35) echt te groot. Hij wil weten wat de maximale 

groepsgrootte is. Hij vindt ook dat de SL dit probleem moet oplossen en dat niet de 

bal naar de docenten moet worden gespeeld.  

Jaap vindt dat het rooster voor het mentoraat veel te laat bekend was. Vorige week 

wisten leerlingen en docenten pas in welke mentorklas ze zaten.  

Het functioneren van BRC is nu aan de orde. Problemen spelen nu en daarom vindt 

hij dat het nu besproken moet worden.   



Floris gaf aan dat alle belangrijke flexuren voor 6V op hetzelfde moment zijn. De SL 

gaat er naar kijken. 

Rik vindt dat de SL aandacht moet hebben voor de achterstand in Engels voor 

sommige leerlingen. De SL heeft al extra uren ingeroosterd en vervanging gezocht. 

In het verkort lesrooster is er pas om 11.20 pauze. Kan het flexloket tijdens een 

verkort lesrooster verwijderd worden en kan de pauze vervroegd worden? De SL 

komt hierop terug. 

De ontwikkelweken zijn ontstaan doordat er per les 20 minuten ontwikkeltijd 

ontstond. Nu ontstaat er 10 minuten ontwikkeltijd. We starten pas om 13.30 met een 

ontwikkelmiddag en voorheen was dat 12.50. De ontwikkeltijd is dus korter, kan de 

schoolleiding hiernaar kijken? 

Rondvraag 

Diana wat verstaan jullie onder cultuur? 

Lodie: In de onderbouw is er geen communicatie naar de ouders over het ontbreken 

van de lessen Engels en Frans. Hij vraagt of dat beter kan.  

Stemronde 

Met het schoolplan kunnen we nog niet instemmen en wellicht na de aanpassingen 

digitaal. [reeds instemming verleend, zie punt 6] 

Met de PTA’S is unaniem ingestemd.  

 

Actielijst  

Actie Verantwoordelijk Wanneer 

Evaluatie ontwikkeltijd  SL en PMR Juni 2021 

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 Voor 
ontwikkelweken 
2020-2021 

 

Update Schoolplan 2020-2024 SL Voor schooljaar 
21-22 (tijdpad 
uiterlijk nov 2020 
bekend) 

Gelden ouderraad OR okt 20 

Verdere besteding Slobgelden PMR April 2021 

Professionaliseringsplan SL Nov 2020 

Ontwikkeltijd  MR nov 2020 



Flexloket en pauzes tijdens verkort 
lesrooster  

MR okt 2020 

Op- en aanmerkingen vanuit 
Leerlingenraad (pauzes samenvoegen, 
leshuizen en lokalen tijdens pauzes open, 
motto en coronamaatregelen niet 
duidelijk) met SL 

Leerlingenraad 
en SL 

okt 2020 

Gesprek Jaap en Vonneke (over m.n. 
maximale groepsgrootte en 
communicatie) 

Jaap okt 2020 

 


