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Bijlage 1 

 

 

Notulen MR-vergadering 14 april 2020 
Aanwezig: Eric Overwater (vz), Cora Vosters (notulen), Henk Jansen, Saskia van Loon, 

Thimo den Edel, Niels van den End, Marjolein Veldhoven, Brenda Verrijk, 

Sandra de Boer, Gijs Oliemans, Sebastiaan Demaret en Rob Dijkstra. 

Afwezig:         Carina van der Jagt 

 

1. Vaststellen agenda 

Deze vergadering wordt gehouden via Google Meet, om 17.15 uur opent Eric de vergadering. 

Bij het agendapunt 2, notulen, worden de notulen van 25 maart toegevoegd. 

 

2. Notulen 11 februari 2020 

Redactioneel: 

regel 19, 9e woord  sectie breed → sectiebreed  

regel 43, 3e woord  plaats gevonden → plaatsgevonden  

regel 58, 8e woord  WON avond → WON-avond  

regel 58, 12e woord  PWS avond → PWS-avond  

regel 62, 8e woord  MR vergadering → MR-vergadering  

regel 66 t/m 69  Een voorbeeld: ouders zijn op de hoogte gebracht van ADWI, op de 

laatste dag voor de inschrijving. En het aantal reisdagen naar Belgrado was foutief. Ouders 

ontvangen bericht over een bijeenkomst muziek, terwijl hun kind geen  muziek volgt. Ook 

gebeurde dit bij een brief van remedial teaching, ook naar alle ouders. → Een aantal 

voorbeelden: De ouders zijn te laat op de hoogte gebracht van ADWI, namelijk op de laatste 

dag voor de inschrijving. Bovendien was het vermelde aantal reisdagen van de reis naar 

Belgrado foutief. 

regel 73, 2e woord  MR ouder → MR-ouder  

regel 73, 10e woord  drugs beleid → drugsbeleid  

regel 76, 13e woord  Brijder stichting → Brijder-stichting 

 

Naar aanleiding van: 

Pagina 1: Is de vacature communicatiemedewerker al vervuld? 

De werving is gestart, de gesprekken staan gepland op woensdag 15 april. 

Pagina 1: Wanneer gaat de inlogfunctie werken (werkt in ieder geval voor personeel en 

leerlingen nog niet)? 

De werkzaamheden daarvoor zijn door het onderwijs op afstand in het gedrang gekomen, 

worden z.s.m. weer opgepakt.  

Mag het (Untis)rooster vanuit oogpunt van privacy wel direct zichtbaar zijn via de website? 

Op de manier waarop het nu is, wel: leerlingnamen zijn vervangen door nummers,  

Bij personeel is ook de naam weggehaald, en staat alleen de afkorting er. Dit is besproken 

met de FG (functionaris gegevensbescherming): deze afkortingen zijn voor buitenstaanders 

niet herleidbaar naar personen. 

Pagina 1: Evaluatie lokaal van de toekomst: er is een mondelinge evaluatie geweest met 

secties. Door de coronacrisis is er nog niet verder gehandeld. Bij het vervolg van de  

evaluatie worden de leerlingen meegenomen. 

 

Notulen 10 maart 2020 

Redactioneel: 

regel 1, 5e woord  vergadaring → vergadering  
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regel 7, 4e woord  bèta kandidaat → bèta-kandidaat  

regel 18, 9e woord  MR leerlingen → MR-leerlingen  

regel 20, 8e woord  advertentie tekst → advertentietekst 

 

Naar aanleiding van: 

De vacature is vervuld, de nieuwe schoolleider per 1 augustus 2020 is Peter Spoon. 

 

Notulen 25 maart 2020 

Redactioneel: 

regel 21,   achter de zin een punt toevoegen  

regel 30, 10e woord  af nemen → afnemen  

regel 50, 9e woord  remindo toetsen → remindo-toetsen  

regel 53, 4e woord  MR vergadering → MR-vergadering  

 

Naar aanleiding van: 

Geen. 

 

Notulen 1 april 2020 

Redactioneel: 

regel 1, 9e woord  MR leden → MR-leden  

regel 17, 1e woord  er → Er  (begin van de zin, dus hoofdletter) 

regel 33,   achter de zin een punt toevoegen 

 

Naar aanleiding van: 

De MR is teleurgesteld over de wijze waarop gehoor is gegeven aan haar opmerkingen bij de 

instemming op de gang van zaken rond het SE: nadrukkelijk is verzocht, in het kader van de 

veiligheid, de toetsen zo min mogelijk fysiek te laten afnemen. Het tegenovergestelde is  

gebeurd. De rector licht toe, dat veel secties hebben aangegeven geen ervaring te hebben met 

de digitale wijze van toetsen. Het was een moeilijke afweging, maar het is ook niet correct 

iets op te dringen, waar geen ervaring mee is. De MR geeft aan, dat zij hierin de 

terugkoppeling heeft gemist. Dat wordt erkend, het is niet goed gecommuniceerd.  

Indien toetsen in de andere lagen ook nog gehouden moeten worden, wordt het een hele 

opgave. Er worden diverse scenario’s uitgewerkt, het wachten is vooralsnog op een notitie 

van het ministerie met regelingen hierover. 

21 april is de persconferentie, 22 april zal het MT bij elkaar komen om te bekijken, wat er 

begin mei verwacht wordt.  

 

3. Uit te delen stukken 

Geen. 

 

4. Leerlingenstatuut 

Het vigerende leerlingenstatuut is van 2016. In 2018/19 heeft de leerlingenraad een opzet 

gemaakt voor een nieuwe versie, met aanpassingen, die niet met de schoolleiding en het MT 

zijn besproken. 

Het stuk, dat nu wordt voorgelegd, is wel gebaseerd op de destijds voorgestelde wijzigingen, 

dat is geen goed uitgangspunt. 

Het stuk wordt niet behandeld. Er wordt gevraagd om een nieuw voorstel te maken, gebaseerd 

op de versie van 2016, met aangegeven, welke wijzigingen worden voorgesteld. Het voorstel 

dient met de schoolleiding besproken te worden, en vervolgens aan de MR te worden 
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voorgelegd. 

 

5. Dispensatieregeling moderne vreemde talen onderbouw 

Het oorspronkelijke stuk (van de vorige vergadering) staat weer op de agenda: het klopt 

volgens de regelgeving. 

Er wordt opgemerkt dat dit duidelijk naar de ouders gecommuniceerd moet worden.  

Dit kan via de afdelingsleiders, ook plaatsing op de website en meenemen in de schoolgids 

voor komend schooljaar dienen te gebeuren. 

Voor de docenten zal het in een teambijeenkomst besproken dienen te worden.  

Overigens is het een goed idee: in de tweede klas kunnen drie moderne vreemde talen 

problematisch zijn voor sommige leerlingen. En in de praktijk komt het al voor. 

 

De MR heeft unaniem (11 keer) ingestemd met de dispensatieregeling moderne vreemde talen 

onderbouw. 

 

6. Deelnemersjaarrekening en vaststellen ouderbijdrage 2020/21  
De financiële commissie heeft met het hoofd bedrijfsvoering naar de stukken gekeken. De 

vragen over het sociaal fonds en de activiteiten einde schooljaar zijn beantwoord: 

Wat betreft het sociaal fonds hebben we 2500 euro begroot. Dit op basis van de uitgaven in 

2018. Het sociaal fonds wordt gebruikt om in financieel schrijnende gevallen de leerling te 

voorzien van een (leen) chromebook of om een (deel van) een adwi-reis te bekostigen. In 

2018 hadden we een relatief groot aantal (even uit het hoofd ca. 6) verzoeken tot 

chromebooks. In 2019 hebben we twee verzoeken gehad. Dit verklaart het verschil. 

Wat betreft de schoolreizen/sportdagen die dit jaar niet doorgaan is het misschien goed om 

nog even de werkwijze toe te lichten. Dit geeft automatisch antwoord op de vraag. We 

handelen de verantwoording af per boekjaar (kalenderjaar). We hebben nu dus de uitgaven 

van 2019 verantwoord met de inkomsten ouderbijdrage 2019. Schoolreisjes/excursies die de 

komende periode niet door gaan vallen dus onder de verantwoording 2020. En op basis van 

die verantwoording stellen we de ouderbijdrage vast voor schooljaar 21/22. 

 

Er wordt gevraagd naar de verhouding tussen schoolkosten en de ouderbijdrage: wat valt er 

onder en wat niet. Deze onderbouwing voor het schooljaar 2018/19 opgesteld door het hoofd 

bedrijfsvoering. Toevoeging: op 16 april is deze opzet naar de MR leden gemaild. 

 

In regel 16, Jaarlagen, Budget per jaarlaag: groot verschil tussen begroot en werkelijk 2019, 

waar zit dit in? Het wordt nagevraagd. Voor 2020 is wel hoger begroot. 

Antwoord 16 april:  
We hebben dat meerdere keren uitgezocht en is niet anders te verklaren dan een fout in de begroting. 

2019 is de eerste keer geweest dat we op deze manier begroot hebben, zodoende dat dit niet eerder is 

opgevallen. 

 

De oudergeleding heeft ingestemd (2 keer, 1 keer onthouding) met de deelnemers 

jaarrekening 2019 en de vaststelling van de ouderbijdrage 2020/21. 

 

7. Schoolveiligheidsplan en concept actielijst 2020 

In het schoolveiligheidsplan april 2020 is het arbobeleidsplan opgenomen. Dat hadden we nog 

niet, en was een actiepunt. Ook een paragraaf over wapens is toegevoegd.   

De links zijn verwijderd uit het plan. Alle genoemde publicaties, zoals de schoolgids, het 

groene boekje, het privacyreglement, zijn terug te vinden op de website en worden daar 

geactualiseerd. 
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Pagina 7: Ouderparticipatie: er zijn geen ouderlagen en ouderraad meer. Zin aanpassen: De 

ouderparticipatie via thema avonden op school schept de mogelijkheid voor ouders om actief  

deel te nemen etc.  

Pagina 10: Arbeidsongevallen: Bovendien met, veranderen in Bovendien moet. 

3.2. Roken, alcohol drugs en wapens. De tweede alinea over preventieve controles geldt niet 

alleen voor wapenbezit, ook voor alcohol en drugs. Aanpassen in de tekst. 

Pagina 17: Onder kopje wapenbezit: ouders, /verzorgers toevoegen. 

In de actielijst zijn een aantal items afgerond, een tweetal wordt behandeld (niet 31 maart 

maar 14 april 2020) en een aantal blijven staan. 

 

De MR heeft unaniem (11 keer) ingestemd met het schoolveiligheidsplan en de concept 

actielijst, met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen. 

 

8. Lessentabel 2020/21 

In de nieuwe lessentabel zijn twee wijzigingen: voor aardrijkskunde en voor BE (voorheen 

m&o).  

Voor aardrijkskunde was de wijziging niet correct opgenomen: die is inmiddels aangepast. 

Ook voor BE lijkt het niet in orde voor 6V: Vorig jaar was 5V in de lessenverdeling nog 1-2 

en dit jaar 2-2. Dus als 6V dit jaar 2-2 had, wordt dat volgend jaar 2-1. Dit wordt opgenomen. 

Ook dit is inderdaad niet correct opgenomen en wordt aangepast.  

 

De MR heeft unaniem (11 keer) ingestemd met de lessentabel 2020/21, met inachtneming van 

de voorgestelde wijziging bij aardrijkskunde en correctie van de uren voor BE in 6V. 

 

9. Ter kennisneming voor de MR: 

   

Mededelingen pMR en afgehandelde punten: 

Samenstelling MR schooljaar 2020/21:  

Personeelsgeleding: termijn van Carina en Saskia loopt af, Cora gaat met pensioen. 

Carina en Saskia zijn herkozen en Peter Zimmerman volgt Cora op. 

Oudergeleding: Henk verlaat de MR, indien zijn dochter het diploma haalt. 

Leerlinggeleding: Gijs en Niels verlaten de MR, indien zij hun diploma halen. 

Voor de ouder- en leerlinggeleding wordt een oproep gedaan aan resp. de ouders/verzorgers 

en de leerlingen om zich kandidaat te stellen; dit kan tot en met 5 mei. 6 mei wordt bekeken 

of er verkiezingen nodig zijn. 

Mededelingen GMR: 

Vergadering geweest op 12 februari 2020. 

Competentieprofiel bestuurder is vastgesteld. 

Werkkostenregeling SKK is gewijzigd. 

Managementstatuut is vastgesteld. 

Werknemers zullen op de hoogte worden gebracht dat kosten (anders dan telefoonkosten) die 

worden gemaakt i.v.m. tweede correctie kunnen worden gedeclareerd. 

Volgende vergadering 3 juni 2020. 

 

10. Mededelingen geledingen en schoolleiding 

Leerlingen: Geen. 

 

Ouders: Geen. 

 

Schoolleiding: 
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Op schrift. 

Fijn dat er 270 nieuwe aanmeldingen zijn ingeschrevenvoor het nieuwe schooljaar. Er hoeft 

niet geloot te worden. 

 

11. Ingekomen en uitgegane stukken 

Ingekomen mail 7 april 2020: voorgenomen besluit SL voor benoeming schoolleider. 

Uitgegaan: mail 7 april 2020: instemming MR met procedure en voorgenomen besluit. 

 

12. Rondvraag 

Uit het groene boekje: 

 
Dit is niet de situatie die nu speelt, er staan in pauzes groepjes voor beide ingangen (zowel bij 

de ingang langs het fietspad als de ingang bij de parkeerplaats). Dit lijkt niet wenselijk, wat 

kan hier tegen gedaan worden? Helaas wordt dit probleem herkend, en geldt ook voor het 

personeel, dat op de parkeerplaats rookt. De school ligt in een woonwijk, de rokers de wijk 

insturen is zeker ook niet de bedoeling. De rector zal het opnemen met het hoofd 

bedrijfsvoering.  

 

Eric sluit de Meet om 18.30 uur. 


