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Notulen MR-vergadering 1 december 2020 
Aanwezig: Marjolein Veldhoven (voorzitter), Thimo den Edel, Peter Zimmerman, Carina van 

der Jagt, René Bakker, Sebastiaan Demaret, Sanae Akachkach, Bjorn Losekoot, 
Nelleke Pedroli, Peter Spoon 

Aanwezig (via Meet): Saskia van Loon, Sandra de Boer 
Afwezig m.k.: Eric Overwater, Brenda Verrijk 
 
1. Vaststellen agenda 
Marjolein opent om 19.07 uur de vergadering. 
Bij punt 8 toevoegen: Protocol cameratoezicht 
 
2. Notulen 22-9-2020 
Redactioneel: 
Geen opmerkingen. 
 
Naar aanleiding van: 
Pagina 1, punt 4: 
De 1,5 meter werkt niet altijd. Is soms ook lastig te handhaven. 
De regel zal nogmaals onder de aandacht van het personeel gebracht worden. 
Pagina 1, punt 2: 
-De zoekfunctie op de website is waarschijnlijk voor de kerstvakantie in orde. 
-Er is een gesprek geweest tussen Thimo en Thomas ROS. De offerte die binnen is gekomen, is te 
hoog. Er komt een ander bedrijf om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Een probleem is dat voor 
aanpassingen lokalen uitgeroosterd moeten worden. 
 
Pagina 2, punt 8: 
4H/5H werkt met drie systemen. Leerlingen vinden dit niet wenselijk. In de tweede helft komt er een 
pilot in 4H om het huiswerk in google-agenda te plaatsen. 
 
Pagina 3, punt 12: 
Ouders van de MR hebben de tekst aangepast, maar helaas is de verkeerde tekst verstuurd naar de 
ouders. 
Pagina 3, punt 11: 
Het leerlingenstatuut staat op de website. 
Pagina 3, punt 13: 
GMR leden hebben een uitnodiging voor een meet gekregen, maar het is niet duidelijk wat er precies 
gaat gebeuren. Marjolein zal de voorzitter bellen. Het is niet duidelijk wie de voorzitter is. 
Ron van der Sluis heeft gekeken naar de schaal van de leerlingenenquête. Het klopt wel. 
De PMR krijgt de lijst met personeelsleden die in de LC/LD procedure zitten. 
 
Pagina 4, punt 14: 
Jeugdpolitie: Marjolein en Saskia gaan gesprekken voeren met de afdelingsleiders van 2/3havo en 
4/5 havo. 
Pagina 4, punt 15: 
Brief seksuele intimidatie: er zijn gesprekken geweest met de betrokken leerlingen. Lex en Marinka 
organiseren iets op de studiedag. 
 
2a. Notulen mondkapjes 
Aanbevelingen: 
Gedurende de dag alles schoonmaken is praktisch niet haalbaar. 
De looproute in het trappenhuis gaat beter. Er zijn geen opstoppingen meer. Er staan borden. 
Leerlingen moeten bij leswisselingen niet voor de deur wachten. Soms zijn lokalen dicht. 
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Toa’s kunnen ook versneld getest worden. 
Het binnenkomen met mondkapjes gaat steeds beter. 
 
3. Uit te delen stukken 
Protocol cameratoezicht. Brenda en Sandra ontvangen dit via de mail. 
 
4. Begroting 2021 
Peter SPP heeft een presentatie gemaakt en licht deze toe. Als er na de vergadering nog vragen zijn, 
is Peter bereid om deze nog te beantwoorden. 
-Coaching: dit is een beladen onderwerp. Er is een werkgroep die onderzoekt hoe dit ingevoerd gaat 
worden. 
-Nieuw havo vak: dit is nog in de onderzoeksfase. Als leerlingen door willen stromen naar het vwo, 
moet er duidelijk gemaakt worden dat dit vak niet op het vwo gegeven wordt. 
-Cambridge: de sectie Engels kijkt naar de mogelijkheden om dit vak op een andere manier aan te 
bieden. 
-Aanpassingen gebouw: dit zal in fases gebeuren. Vraag is of de gemeente nog een rol kan spelen. De 
gemeente is daar mee bezig, dus dit houden we in de gaten. 
Zijn deze reserveringen wel reëel? In het voorjaar is het schoolplan klaar en dan wordt er gekeken 
naar begroting en tijdspad. 
 
De MR zal volgend jaar eerder betrokken worden bij het opstellen van de begroting (begin/half 
maart). 
 
Vragen/opmerkingen vanuit de MR: 
Wat valt er onder de bijdrage scholen aan bovenschools? 
De bestuurder, de administrateur, de controller, gezamenlijke verzekeringen. 
Functiemix: Docenten worden gestimuleerd om het portfolio te vullen. 
Functiewaardering OOP verloopt moeizaam. Het duurt allemaal heel lang. Gevraagd wordt of er hier 
een verkapte bezuiniging in zit. Dit is niet zo. Er wordt aan gewerkt om dit op korte termijn af te 
ronden. 
Gas, water en elektriciteit is fors hoger begroot. We verbruiken meer en de tarieven zijn omhoog 
gegaan. 
De financiële commissie heeft deze begroting besproken met Thomas en Peter. Is het mogelijk dat er 
een verslag van dit gesprek naar de hele MR gaat? 
René wil graag de jaarrekening van het vorige jaar bij de meerjarenbegroting. 
Tabel 3 en 4 kloppen niet met elkaar. Peter zoekt het uit. 
De ouderraad bestaat niet meer. Er worden wel thema-avonden voor ouders georganiseerd. 
Bjorn vraagt waar het PWS-budget vandaan komt. Soms kunnen onderzoeken wel uitgevoerd 
worden en soms niet. Er moet duidelijkheid komen over de spelregels. Peter onderzoekt dit. 
Adviesbevoegdheid: De MR geeft 10x (unaniem) positief advies over de begroting 2021-2022. 
 
5. Plan van aanpak TaskForce-HAVO 
Sandra vindt het goed dat dit stuk er is. Zij vraagt wat de oorzaak van de trendbreuk in 2016 is. 
Dat is moeilijk te bepalen. Oorzaken kunnen zijn: AK wil leerlingen kansen bieden. De betere HAVO-
leerlingen zitten op het vwo. Je maakt als school bepaalde keuzes. 
Worden ouders ook betrokken bij deze problematiek. Misschien is dit een goed onderwerpen voor 
een thema-avond. 
Dit stuk is een werkdocument, zeker geen einddocument. Het is een transparant stuk. 
Er wordt meer begroot voor kwaliteitszorg en er is een tool van Magister aangeschaft om zaken 
eerder te kunnen bekijken. 
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Leidt meer zelfstandigheid van leerlingen tot betere resultaten? Leerlingen moeten vanaf de brugklas 
hierin worden begeleid. Zij moeten klaargestoomd worden voor het vervolgonderwijs. 
Op pagina 8 worden veel onderzoeken genoemd. De MR krijgt daar nog over te horen. 
 
De PMR heeft dit stuk met Terence HON besproken en gevraagd hoe het personeel hierin wordt 
meegenomen. Terence voert gesprekken met o.a. secties en teams. 
 
Op pagina 20 wordt gesproken over 80% zittenblijvers in 4H. Dit klopt natuurlijk niet. 
 
6. Vakantieregeling 2021-2022 
Onderaan pagina 1 staan verkeerde getallen. 
De goede tekst is: Dit betekent dat in schooljaar 2021/2022 maximaal 7 vrije dagen (196-189) ingezet 
kunnen worden voor leerlingen. 
 
De meivakantie loopt nu gelijk met het primair onderwijs in Uithoorn. 
We geven nu advies over de vakantieregeling. De roostervrije dagen worden in april vastgesteld. 
Het voorstel voor ontwikkeltijd komt ook later. 
Adviesbevoegdheid: De MR geeft 10x (unaniem) positief advies over de vakanties 2021-2022. 
 
7. Vinklijst activiteitenplan 2020/2021 
Bij sommige vakken worden de Magisteropdrachten nog steeds gebruikt. Dit is om plagiaat te 
voorkomen. 
De profieldag voor 2/3havo is in ontwikkeling. 
Is het mogelijk om v/o/x in verschillende kleuren weer te geven. Dat verbetert het lezen. 
Dit schooljaar zullen niet alle activiteiten plaatsvinden. 
 
8. Protocol cameratoezicht 
Kunnen camera’s ook preventief gebruikt worden? Er zal onderzocht worden of dit mag en of het 
uitvoerbaar is. 
Dit punt komt terug. Opmerkingen/aanvullingen sturen naar Eric. 
 
Jaarplan personele ontwikkeling 
Diverse Almanaks 
Geen opmerkingen 
 
Mededelingen GMR:  
Zie opmerkingen punt 1 
 
9. Mededelingen geledingen en schoolleiding 
Leerlingen: 
Het vak bedrijfseconomie wordt niet aangeboden in de Winterschool. Leerlingen gaan dit navragen 
bij Annemarie Bronneman. 
 
Schoolleiding: 
Intussen zijn er 72 positieve Coronabesmettingen: 57 leerlingen, 15 personeel: 8 docenten, 7 
stagiaires en schoonmaakpersoneel. 
Eén laag (4vwo) heeft een week digitaal onderwijs gehad. 
De MR-ouders willen hiervan graag op de hoogte gesteld worden. 
De overweging is iedere keer: wanneer informeer je alle ouders? Als ouders teveel brieven krijgen, 
dan lezen ze deze niet meer. 
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10. Ingekomen stukken en uitgegane stukken 
Geen 
 
11. Rondvraag 
Sandra: 
De oudergeleding heeft gesproken met de communicatiemedewerkster. Ouders maken een tekst 
voor social media. 
Worden ouders betrokken bij het opstellen van het schoolplan. Zij zullen digitaal mee gaan praten. 
Komt er nog een thema-avond voor ouders? Er is een avond in voorbereiding. 
 
Saskia: 
Is er al iets bekend over verlenging van de Kerstvakantie? Nog niet. 
Taskforce denkt wel alvast na over dit punt. 
 
Thimo: 
De tent op het schoolplein wordt weinig gebruikt. Het is er koud en winderig. Deze zal worden 
weggehaald in de Kerstvakantie. Misschien een kleinere tent met minder openingen plaatsen? 
Het opstellen van brieven over Coronabesmettingen kost veel tijd en voegt het iets toe? Het geeft 
wel duidelijkheid voor ouders/leerlingen en personeel. 
 
René: 
Onze agenda en notulen worden verstuurd naar de MR van het KKC. Wij krijgen geen agenda en 
notulen van hen. Dit zal worden besproken in de GMR. 
 
12. Sluiting 
Marjolein sluit om 21.40 uur de vergadering. 


