
Notulen MR-vergadering 19 oktober 2020 

Aanwezigen: Lodie van Duijse(digitaal), Erik Dijkman, Sandra Campos, Jaap 

Verbruggen, Rik Jansen, Yvonne van den Broek, Meindert Huisman(digitaal), Marco 

Olij, Irteza Sayed , Floris Kardinaal, Wessel Daas, Marijke van Zuuk(digitaal), 

Afwezig: Diana van der Poel (met afbericht) 

1. Vaststellen notulen  

De notulen zijn vastgesteld.  

Naar aanleiding van de notulen deelt Sandra mee dat tijdens het verkort 

lesrooster geen flexloket plaatsvindt.  

Op de actielijst wordt gelden ouderraad naar november verplaatst. 

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

3. Kennismaken met nieuwe rector (bespreekpunten in ieder geval: 

communicatie, besluitvorming, wederzijdse verwachting)  

Er wordt kennisgemaakt. 

Besluitvorming vindt plaats via teamvergaderingen en 

sectievoorzittersoverleg. De MR wil dat beleid eerst besproken wordt in 

andere geledingen en daarna in de MR wordt besproken. 

De communicatie vindt plaats op teveel vlakken, teams, magister, 

schoolmail en Instagram. Dit veroorzaakt heel veel onduidelijkheid. Het is 

niet wenselijk dat SE-regels via Instagram gecommuniceerd worden. 

Lodie gaf aan dat er zondagavond nog een mail is gestuurd naar 

havoleerlingen over de SE-week die maandag werd gestart. 

De wederzijdse verwachting is helderheid in communicatie. 

De nieuwe rector verwacht van de MR dat er constructief meegedacht 

wordt tijdens processen. Dat we open en eerlijk met elkaar omgaan. Dat 

we streven naar goed onderwijs en een goede leeromgeving voor de 

medewerkers. 

 

4. Stand van zaken Corona  

De mondkapjesverplichting wordt besproken. De meningen zijn verdeeld.  

De grote groepen in de aula OB en BB worden besproken tijdens de 

teamvergaderingen. 

Voor het hybride lesgeven zijn de camera’s nog niet geleverd, maar verder 

zijn alle benodigdheden er om in 4 lokalen te starten.  

 

5. Stand van zaken Flexrooster  

In periode 2 is er op dinsdag ook een flexuur. In de 1e week van periode 2 

kiezen de leerlingen 2 flexuren, daarna is de start in de tweede week.  

 

 

 

 

 



6. Tijdspad aanpassing schoolplan 

De rector heeft tot de kerstvakantie een gesprek met ieder personeelslid. 

In januari wil ze met het gehele personeel een bijeenkomst over het 

schoolplan. In het voorjaar komt dan de definitieve versie.  

 

7. Overgangsregeling (ter besluitvorming) 

Yvonne geeft een taalfout aan. De communicatie over de 4 havo 

rekentoets wordt veranderd. Meindert mist de spelregels van de docenten 

tijdens de overgangsvergadering. Per mail komt er een aanvullend 

voorstel. 

 

8. Terugkoppeling PMR 

Geen 

 

9. Terugkoppeling vanuit leerlingenraad 

Geen 

 

10. Terugkoppeling vanuit GMR 

Er is gesproken over de coronaperikelen, implementatieplan, beleidsnotitie 

ICT en het tevredenheidsonderzoek. 

 

11. Terugkoppeling vanuit de OR 

Geen 

 

12. Rondvraag 

Geen 

Actielijst  

Actie Verantwoordelijk Wanneer 

Evaluatie ontwikkeltijd  SL en PMR juni 2021 

Evaluatie taakverdeling en takenlijst 
binnen SL 

SL en MR najaar 2020 

Update Schoolplan 2020-2024 SL april mei 2021 

Gelden ouderraad OR nov 20 

Verdere besteding Slobgelden PMR april 2021 

Professionaliseringsplan SL nov 2020 

Ontwikkeltijd  MR nov 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 

(er is regelmatig 
overleg SL en 
leerlingenraad) 

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

Jaap nov 2020 

 


