Notulen MR-vergadering 1 februari 2021
Aanwezig:
Eric Overwater, Peter Zimmerman, Carina van der Jagt, Marjolein Veldhoven,
Thimo den Edel, René Bakker, Brenda Verrijk, Sanae Akachkach, Sebastiaan
Demaret, Nelleke Pedroli, Peter Spoon
Aanwezig (via Meet): Saskia van Loon, Sandra de Boer, Bjorn Losekoot
1.
Opening en vaststellen agenda
Eric opent om 17.12 uur de vergadering.
Toevoegen agenda: aanpassen PTA’s. Dit wordt punt 10.
2.
Notulen 1-12-2020
Redactioneel:
Punt 4: Peter zoekt uit moet zijn Peter legt uit.
Punt 7: De profieldag 2/3 havo moet zijn profieldag 3 havo.
Naar aanleiding van:
Pagina 1, punt 2:
-De zoekfunctie op de website werkt.
-Jeugdpolitie: Er is een gesprek met de afdelingsleider 2/3 havo geweest. Het probleem
wordt herkend en er wordt aan gewerkt. De week van de verleiding, die door de Gemeente
Uithoorn werd georganiseerd, is een paar jaar geleden gestopt. Marjolein en Saskia komen
nog terug op dit punt.
Pagina 2, punt 4:
Nieuwe HAVO vak: er is een gesprek geweest met de sectie BWO. Zij willen in het schooljaar
2022/2023 starten met het vak BSM. De plan komt waarschijnlijk in het najaar op de agenda.
Er wordt ook gedacht aan het vak informatica. Aandachtspunt: de doorstroom havo-vwo.
Verslag financiële commissie: de volgende keer zal er een verslag gemaakt worden voor de
hele MR.
PWS budget: er is geen speciaal budget voor. Individueel kan er in overleg iets geregeld
worden. Bij sommige vakken is er iets opgenomen in het sectiebudget. Leerlingen kunnen
ook in overleg met hun afdelingsleider. Peter zal met de afdelingsleiders vragen of zij dit met
de PWS-begeleiders willen communiceren.
Pagina 4, punt 11
Wij krijgen nog steeds geen agenda en notulen van de MR van het KKC. Carina zal de MR-KKC
vragen om deze te sturen. Dit is besproken in de GMR.
De secretaris wordt bedankt voor de notulen en Marjolein voor het voorzitten van de vorige
vergadering.
3.
Uit te delen stukken
Geen
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4.
Cameraprotocol
De wijzigingen staan in rood aangegeven in het stuk.
Art. 2: Wanneer is een incident afgehandeld?
Integriteitsverklaringen bestaan niet
Wie bewaart de USB-stick en waar?
Art. 7: is erg vrijblijvend.
Brenda kijkt nog een keer naar het stuk. Zij vindt het protocol op een aantal punten
vrijblijvend. Stuk wordt vandaag niet in stemming gebracht.
5.
Lessentabel
Bijlage 3C: Moderne vreemde talen onderbouw
Dit plan is om een aantal redenen gemaakt:
-Drie moderne vreemde talen in de tweede klas is veel
-Heeft nog te maken met bezuinigingen uit het verleden
-Het aanvangsniveau in de bovenbouw is laag
De secties Frans, Duits en Spaans staan achter dit plan.
Nu heeft LJ2: 3x 1,5 uur talen, dit wordt 2x2 uur.
Leerlingen maken 2 keuzes uit 3 talen. Leerlingen kunnen ook kiezen voor “het maakt mij
niet uit”. Een enkele uitzondering zal wel 3 talen doen. Dit wordt niet meegeroosterd.
Wat gaan we doen als de keuzes “scheef” gaan lopen? Dat wordt er in overleg gekeken hoe
dat opgelost wordt.
De gevolgen voor het rooster moeten nog uitgezocht worden. Peter denkt voor de maartvergadering daar enige duidelijkheid over te geven.
Instemmingsbevoegdheid: De MR stemt unaniem in met het voorstel, mits het geen grote
claim op het rooster legt.
Bijlage 3B en 3E: Invoeren WON als schooleigen examenvak vwo
De WON-scholen hebben het initiatief genomen voor een schooleigen examen.
Scholen moeten hiervoor een aanvraag doen bij DUO. Je moet aan bepaalde voorwaarden
voldoen.
Het cijfer voor WON wordt opgenomen in het combinatiecijfer. Het vak wordt afgesloten in
5vwo.
Er zijn twee verschillende vakken:
-WON vanaf klas 1
-Academische vaardigheden in klas 4 en 5. Dit wordt opgenomen in het vak
wetenschapsfilosofie.
De werkdruk in 5V wordt steeds hoger. Misschien kan CKV naar 4V verplaatst worden.
WON/PWS krijgt wel een groot aandeel in het combinatiecijfer.
Het PTA en organisatorische zaken moeten nog bekeken worden.
Instemmingsbevoegdheid:
De MR stemt unaniem in met voorstel om WON als schooleigen examenvak in te voeren.
De MR stemt unaniem NIET in met het invoeren van WON als academische vaardigheid. Het
stuk kan volgend schooljaar opnieuw ingebracht worden, als er gekeken is naar
werkdrukverlaging in 5V.
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Bijlage 3D: Aanpassingen in organisatie Cambridge English
Leerlingen in leerjaar 1 die naar vwo+ gaan, krijgen automatisch Cambridge. Leerlingen in de
havo/vwo klassen kunnen hiervoor kiezen.
Dit betekent als je geen Cambridge Engels wilt doen, dan kun je ook niet naar een vwo+ klas.
Leerlingen moeten dus aan de poort al kiezen. Kunnen zij dat wel?
Instemmingsbevoegdheid: De MR stemt 10 tegen, er zijn 3 onthoudingen. Voorstel wordt dus
niet aangenomen.
Bijlage 3A: Aanpassingen in het aanbod binnen de gymnasium-opleiding
In leerjaar 2 kiezen er 5 leerlingen voor Grieks en 4 leerlingen voor Latijn volgend schooljaar.
Dit is geen probleem in leerjaar 3. In de bovenbouw blijft het lastig. Hoeveel leerlingen
kiezen wat in de bovenbouw?
Voor de aanmelding 2021/2022 verandert er niets.
Voor de aanmelding 2022/2023 moet erover nagedacht worden wat we willen aanbieden.
Hoeveel leerlingen kiezen voor het Alkwin omdat wij gymnasium aanbieden?
Instemmingsbevoegdheid: Punt komt terug.
6.
Aanvulling schoolgids
Extra vak/activiteiten: School wil leerlingen niet verbieden om een activiteit te doen. Er komt
een dringend advies met toelichting. Dat advies moet vastgelegd worden.
De alinea over de profielkeuze is niet helemaal duidelijk en zal anders geformuleerd worden.
Ouders en leerlingen hebben instemmingsbevoegdheid: zij stemmen unaniem in, als de
laatste alinea aangepast wordt.
7.
Determinatie brugklas
We willen af van het claimrecht bij een 6,9 gemiddeld. Dit gemiddelde heeft geen
voorspellende waarde voor het schoolsucces van een leerling.
Leerlingen/ouders krijgen niet meer de afzonderlijke adviezen van docenten te zien. Zij
krijgen van de mentor het advies wat uit de vergadering is gekomen.
De verwachting is dat er meer 2H/V klassen komen.
Bij punt 5 wordt gesproken over een enquête. Deze is nog niet klaar.
Instemmingsbevoegdheid: De MR stemt 10x voor er zijn 2 onthoudingen
8.
Tussenstand schoolplan
Dit stuk is ter info. Gezien de tijd hebben wij dit stuk niet behandeld. Met vragen kun je
terecht bij Nelleke en Peter.
9.
Coronameldingen
We hebben een mooi rapport van de GGD gekregen. Er zijn de laatste weken weinig
besmettingen op school.
Er wordt nog wel geworsteld met het lesgeven in meerdere lokalen een examenklassen. De
afdelingsleiders hebben daar een oplossing voor gezocht.
In alle andere ruimtes en in pauzes staan leerlingen dicht op elkaar. Er wordt wel wat van
gezegd, maar leerlingen luisteren slecht.
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10.
Aanpassingen PTA’s
De examensecretaris vraagt aan de MR toestemming om de PTA’s aan te passen. Het is niet
werkbaar om voor iedere inhoudelijke wijziging apart toestemming aan de MR te vragen.
Vorig schooljaar hebben wij hier ook toestemming voor gegeven. De MR gaat niet over de
inhoud van de PTA’s. Er wordt een lijst met wijzigingen bijgehouden. Deze zal worden
gedeeld met de MR.
Instemmingsbevoegdheid: De MR stemt unaniem in.
11.
Mededelingen PMR en afgehandelde punten
GMR:
Er is een vacature voor de Raad van Toezicht. Voorzitter GMR was van mening dat hij deze
procedure alleen kon afhandelen. GMR van het AK was het daar niet mee eens. Dit is met de
hele GMR besproken en hij heeft het vertrouwen van iedereen gekregen, maar wil niet in de
sollicitatiecommissie plaatsnemen.
Marjolein belt nog een keer met de voorzitter.
Het is lastig dat de GMR-leden elkaar nog niet echt ontmoet hebben, maar alleen via de
meet.
12.
Mededelingen geledingen en schoolleiding
Er zijn geen opmerkingen.
13.
Ingekomen stukken en uitgegane stukken
Geen
14.
Rondvraag en sluiting
Saskia vindt het vervelend dat er stukken nagestuurd worden. Het was dit keer met
toestemming van de voorzitter.
Eric sluit om 20.30 uur de vergadering.
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