
Notulen MR maandag 15 juni 2020 

 
1. Opening 

2. Aanwezig: Yvonne van den Broek, Jaap Verbruggen, Marco Olij, Kees Laan, 
Mariska Frelier, Chimène Breuring, Floris Kardinaal, Diana van der Poel, Lodie 
van Duijse, Marijke van Zuuk 

 
3. Mededelingen  

geen 

 
4. Vaststellen notulen  

PTA = PTA eindexamenklassen. 

 
5. Vaststellen agenda  

Geen wijzigingen 

 
6. Mededelingen rector:  

De rector geeft aan dat hij per 1 augustus 2020 een andere baan heeft. 

 

7.  Begroting  

Floris vraagt waar de prognoses op gebaseerd zijn. De prognoses voor de 
overgang zijn gebaseerd op bevindingen van de afdelingsleider. 

Voor TTO hebben het eerste jaar 20 leerlingen zich aangemeld. Dat stemt tot 
tevredenheid. Begrotingstechnisch maakt een extra TTO-klas niet uit, want het 
waren sowieso 3 VWO-klassen geworden. Volgend schooljaar kunnen we beter 
campagne voeren met leerlingen die het onderwijs al volgen. We streven komend 
schooljaar naar een volledige klas TTO(28ll) en daarnaast nog 2 VWO-klassen. 

Taken die met beleidsgelden gefinancierd werden, zijn nu nog niet opgenomen in 
de reguliere begroting. Kees komt hierop terug na overleg met het MT. Hij geeft 
aan dat er voldoende ruimte is. 

 

8. Flexibilisering  

Er is geen extra takentijd voor de mentor, misschien wordt dit besproken bij de 
evaluatie aan het eind van het schooljaar. 

Mogelijke varianten voor komend schooljaar: 

a. Iedereen gaat naar school: 

Flexloket is open. In de Flexuren in periode 1 is er tijd om achterstanden van 
leerlingen te verminderen. Men kan deze tijd gebruiken als ontwikkeltijd. Elke 
sectie kijkt naar wat er nodig is. 

b. Coronarooster variant 1:  

Zermelo maakt clustergroepen, zodat 1/3 van de groep naar school kan en er 
hybride wordt lesgegeven. We maken dan een rooster van 50 minuten. Er is 
misschien wel een flexloket, maar geen flexuren.  



c. Coronarooster variant 2: 

We geven alle lessen gedurende 30 minuten online en laten incidenteel 
leerlingen in de middag naar school komen. 

SL wacht tot 24 juni voor er voor de zomervakantie een voorstel komt hoe we verder 
gaan in het komend schooljaar.  

 

9.  Schoolgids  

Er staat een groot bedrag open op de balans van de oudercommissie. Kees vindt 
dat dit aandacht behoeft. De discussie moet plaatsvinden in de ouderraad. Dit 
punt laten we komend schooljaar terugkomen.  

 

10.  Voortgang opstellen schoolplan  

Er komt een nieuw schoolplan per 1-10 met instemming van MR. SP is in 
ontwikkeling. Vanuit docententeams zijn er docenten actief. Er worden weinig 
nieuwe plannen geïnitieerd.  

 

11.   Terugkoppeling PMR  

Over de Slobgelden wordt volgende week gesproken. Het professionaliseringsplan 
komt volgend jaar weer op de agenda. 

 

12.  Terugkoppeling vanuit leerlingenraad  

Er is gesproken over welke leerlingen er komend schooljaar in de MR gaan plaats 
genomen. Leerlingen hebben input geleverd voor de profielschets van de nieuwe 
rector. 

 

13. Terugkoppeling vanuit GMR  

Er is gesproken over de klokkenluidersregeling, integriteitscode en 
examenregelementen. Verder heeft men aandacht geschonken aan de gevolgen 
van de Corona-crisis.  

 

14. Terugkoppeling vanuit de OR  

geen 

 

15. Voorzitter en secretaris volgend jaar  

Marco blijft voorzitter. 

Marijke blijft secretaris. 

 

16. Rondvraag 

Jaap vertelt toch een anekdote over drugs en alcoholbeleid en integriteitsbeleid  

 

17.  Afscheid vertrekkende leden  



We nemen afscheid van Chimène, Mariska. We danken hun voor hun enorme 
inbreng. 

We nemen afscheid van Kees met een passend cadeau. 

18.  Sluiting 

  

Besluitvorming MR  

1. Begroting (advies MR en instemming PMR op formatie). 

We kunnen nog niet instemmen en Kees zorgt voor aanvullende informatie. 
Daarna besluiten we hoe we instemmen. 

2. Schoolgids (instemming oudergeleding) aangenomen 

3. PTA voorexamenklassen is aangenomen. Het moment van de extra 
herkansing wordt overlegd met de afdelingsleider. Communicatie naar 
leerlingen moet duidelijk. 

Addendum is vastgesteld. 

 

 

 

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 

 

Formatieplan en begroting 

 

SL Juni 2020 

Gelden ouderraad OR Sep 20 

Aanpassingen flexibiliseringsplan SL Voor de invoering 
van het 
flexibiliseringsplan 

Schoolplan vaststellen SL Voor oktober 2020 

Besteding Slobgelden SL Voor schooljaar 
20-21 

Professionaliseringsplan SL 20-21 

 


