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Bijlage 1 

 

 

Notulen MR-vergadering 23 juni 2020 

Aanwezig: Eric Overwater (vz), Cora Vosters (notulen), Carina van der Jagt, Henk Jansen, 

Saskia van Loon, Thimo den Edel, Niels van den End, Marjolein Veldhoven, 

Brenda Verrijk, Sandra de Boer, Gijs Oliemans, Sebastiaan Demaret, Peter 

Zimmerman, René Bakker, Bjorn Losekoot, Nelleke Pedroli en Rob Dijkstra. 

Afwezig:         Sanae Akachkach       

 

1. Vaststellen agenda 

Eric opent de vergadering om 18.05 uur en heet iedereen van harte welkom. Ook drie van de 

vier MR leden voor het volgende schooljaar zijn aanwezig. Er volgt een korte 

kennismakingsronde. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Notulen 19 mei 2020 

Redactioneel: 

Pagina 2, punt 4: coachings-gedeelte, corona-situatie en evaluatiemomenten. 

Pagina 4, afsluiting: Eric sluit de Meet/vergadering. 

Inhoudelijk:  

Pagina 1: de website: de inlogfunctie is gereed, echter nog geen content. De zoekfunctie is 

niet aangemaakt, wordt nu weer opgepakt.  

Pagina 4: klimaatbeheersing: de afspraak is weer afgezegd door de Klimaatgroep. Er wordt 

gekeken of een andere partij mogelijk is. Het hitteprotocol is nog niet gereed. Er wordt wel ’s 

nachts extra geventileerd. 

Pagina 4: met de sectie Engels is contact opgenomen. 

 

3. Uit te delen stukken 

MR informatieboekje voor nieuwe leden en GMR reglement en -Statuut voor nieuwe  

GMR-leden. 

 

4. Benoeming preventiemedewerker  

Door de pensionering van de huidige preventiemedewerker, is er een vacature. Aan de MR 

wordt voorgelegd twee medewerkers te benoemen. 

Instemmingsbevoegdheid: de MR stemt 12 keer (unaniem) in. 

  

5. Aanvulling protocol cameratoezicht 

Door de verbouwing van de receptie, is o.a. het zicht op de toegang naar banaan 1 niet meer 

voldoende. Er worden twee nieuwe beveiligingscamera’s geplaatst. 

Instemmingsbevoegdheid: de MR stemt 12 keer (unaniem) in. 

 

6. Schoolgids 2020-21 

Redactionele opmerkingen worden door de secretaris verzameld. 

De paginanummering ontbreekt. 

Inhoudelijk: 

Wordt het stukje van de leerlingenraad ook ter correctie voorgelegd aan hen? 

Laatste stuk van hoofdstuk 7: kopje schoolfotograaf: Indien u hier bezwaar tegen heeft: dit 

mag niet op deze manier, er moet volgens de privacywetgeving actief toestemming gegeven 

worden. En hetzelfde geldt voor het nog later toegevoegde stukje over de G-suite. Er wordt 
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voorgesteld bij inschrijving te gaan werken met een soort algemene voorwaarden, waar dit 

soort zaken in benoemd kunnen worden. Bij inschrijving tekenen ouders dan ook voor het 

accepteren van deze voorwaarden (volgend schooljaar). Dit wordt besproken met het hoofd 

bedrijfsvoering, voor dit jaar moet het op deze manier uit de schoolgids. 

25 juni: na overleg gaan de betreffende zinnen eruit. 

Instemmingsbevoegdheid: de ouder/leerlinggeleding stemt 6 keer (unaniem) in. 

 

7. Schoolondersteuningsprofiel passend onderwijs 2020-21 

Redactionele opmerkingen worden door de secretaris verzameld. 

Inhoudelijk: 

Pagina 7: bieden hulp is weggehaald. Dat klopt, die taak ligt bij de mentoren. 

Pagina 11: warme overdracht: Fysieke ontmoeting tussen basisschoolleerkrachten en 

mentoren/docenten. 

Pagina 11: waar komt het stuk over de hoogbegaafdheid vandaan? Het is inderdaad nieuw, en 

komt voort uit het samenwerkingsverband: landelijk komt er subsidie en op de scholen rust de 

verplichting hier beleid op te maken. 

Pagina 11, bovenaan: wat doet het stuk over WON in deze context? Wordt naar gekeken. 

Pagina 12: de HB-coach, 2 uur per week per leerling, voor alle lagen? Hoe te organiseren, is 

het haalbaar met het aantal uren? Over hoeveel leerlingen gaat het? Er wordt gestart in 

leerjaar 1, de uur per week zijn flexibel, er wordt naar behoefte gekeken. Er zal juist in een 

groep gewerkt worden. Ook kan deskundigenhulp vanuit  het samenwerkingsverband 

gevraagd worden.  

Pagina 13: protocollen: in het schoolveiligheidsplan zijn draaiboeken opgenomen van 

overlijden en rouwverwerking. 

Pagina 14: hoogbegaafdheid mist in de opsomming van interne begeleiding en ondersteuning. 

Pagina 16: openingstijden TV: vraag naar gelijke openingstijden, en ook na 15.00 uur open. 

Dit houdt verband met de beschikbaarheid van de medewerkers, wordt in de gaten gehouden. 

Pagina 19: 2.5: OOP mist in de eerste zin: Docenten en OOP blijven behoefte hebben aan etc. 

Pagina 19: werken met chromebooks geen begeleiding in jaarlaag 6: is besproken in het MT, 

er is geen behoefte meer aan, er zijn geen docenten, die alleen lesgeven in jaarlaag 6. 

Adviesbevoegdheid: de MR 12 keer positief advies (unaniem). 

 

8. Activiteitenplan 2020-21 

Er is geen paginanummering. 

Deze versie is een conceptversie, nog niet ter instemming door de MR. 

In deze opzet wordt nog gesproken over Alkwin 2.0, dit plan is in de voorgestelde vorm niet 

doorgegaan. Het concept was al eerder gemaakt; er zal bekeken worden of er nog iets 

aangepast dient te worden.  

Het plaatje van kwaliteitszorg is onduidelijk: er staat geen uitleg bij. En wat is Control.? 

Is het een idee om de losse plannen van de teams in het geheel in het plan op te nemen. De 

genoemde punten komen soms niet overeen met het uitgewerkte plan. 

Bij 3V: wat wordt bedoeld met extra vak bij negatief advies (schoolbreed)? Geldt ook voor 

3H; graag toelichten. 

23H Dark, is dit bekend bij andere teams? Let op de communicatie van deze plannen, die voor 

andere jaarlagen ook belangrijk kunnen zijn. Zoals ook het plusdocument van 456V, kan 

uitstraling hebben naar andere jaarlagen. 

 

9. Activiteitenplan pMR 2020-21 

Ter informatie, net als vorig jaar, de werkzaamheden van de pMR voor het komend 

schooljaar. 
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10. Ter kennisneming aan de MR: 

Bestuursverslag 2019, inclusief jaarrekening.  

   

Mededelingen pMR en afgehandelde punten: 

Inrichting MR wordt doorgenomen: René Bakker en Sebastiaan Demaret nemen plaats in de 

GMR. Sandra de Boer blijft in de financiële commissie en Bjorn Losekoot neemt daar ook 

zitting in. Vergaderdata: aanpassing bij de vergaderingen van september en november, 

worden maandag 14 september en dinsdag 1 december. MR-etentje wordt woensdag 30 

september. Cursus AOB wordt dinsdag 20 oktober. 

 

Mededelingen GMR: 

Woensdag 3 juni was de GMR vergadering en de ontmoeting met de Raad van Toezicht. De 

GMR heeft volgend schooljaar een geheel nieuwe bezetting. Bij de eerste bijeenkomst zal de 

RvT een toelichting geven op haar samenstelling, taken en werkwijze. 

Uit de vergadering kwam naar voren dat het idee bestaat om met het Keizer Karel College op 

hetzelfde moment een studiedag te organiseren, zodat het personeel kan ‘shoppen’ bij twee 

scholen. 

 

11. Mededelingen geledingen en schoolleiding 

Leerlingen: 

Er wordt opgemerkt dat brieven, die vanuit school naar ouders en leerlingen gaan, diverse  

taalfouten bevatten. Het wordt doorgegeven aan het secretariaat. 

 

Ouders: Geen. 

 

Schoolleiding: 

Op schrift. 

De examenresultaten zullen hoog zijn, rond 98% bij VWO en wellicht 97/98% bij HAVO. 

 

Er is een brief ontvangen van de Inspectie: een attendering voor de dalende 

onderwijsresultaten bij de HAVO. De eindexamencijfers vertonen een dalende trend en zijn 

onder de landelijke norm. 

De taskforce HAVO is dit schooljaar gestart, helaas zijn door de coronacrisis niet alle 

geplande maatregelen uitgevoerd kunnen worden. Er wordt een plan van aanpak opgesteld en 

er zal onderzoek worden gedaan. 

 

Alle vacatures zijn vervuld. 

 

Het is goed nieuws dat met ingang van het nieuwe schooljaar de middelbare scholen weer 

opengaan. Voor de leerlingen geldt niet de regel van 1,5 meter afstand houden. Het zal 

belangrijk zijn de veiligheid voor het personeel te waarborgen. Hoe om te gaan met pauze 

surveillances, contact met leerlingen in de klas. Er wordt gewacht op een eventueel protocol 

van de VO-raad, en dan zullen maatregelen besproken moeten worden. Eventueel wordt de 

MR hierbij nog betrokken, dat zou dan in de laatste schoolweek zijn. 

De leerlingenraad geeft aan dat zij ook graag meedenkt. 

 

12. Ingekomen en uitgegane stukken 

Uitgegaan: Twee notities van de MR over het voorstel ExpAK. 
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Ingekomen: De jaarplanning 2020-21, met daarin opgenomen het voorstel roostervrije dagen, 

het gaat om 7 dagen. 

Instemmingsbevoegdheid: de ouder/leerlinggeleding stemt 6 keer (unaniem) in. 

 

13. Rondvraag 

De oudergeleding vraagt om een actief werkend emailadres, nu kan er alleen mail op 

ontvangen worden via het mailadres van de ouders zelf. 

 

Hoe gaat het concreet verder met ExpAK? Dit zal terugkomen in de eerste MR vergadering 

van komend schooljaar, in het activiteitenplan. 

 

Rob dankt de MR voor de plezierige samenwerking met de MR gedurende zijn rectorschap. 

 

De oudergeleding uit haar respect voor de docenten en de school voor de faciliteiten, die bij 

het online onderwijs zijn geboden. Twee vragen/opmerkingen: 

- Wordt bij de overgang voldoende rekening gehouden met de bijzondere perioden? De 

overgangsnormen zijn soepeler, er zal zeker bekeken worden of de coronasituatie heeft 

meegespeeld. 

- Komt er een evaluatie van de afgelopen periode? Die zal zeker komen, na de vakantie, onder 

docenten, leerlingen, wellicht ouders. Er wordt opgemerkt dat ook het OOP meegenomen 

dient te worden. 

 

 

Eric sluit de vergadering om 20.25 uur. 


