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Notulen MR 4-7-2022 
Aanwezig: Thimo den Edel, Marjolein Veldhoven, Saskia van Loon, Martine van Hoeve, Peter 

Zimmerman, Carina van der Jagt, Jeroen Ouderling, Sandra de Boer, René Bakker, 
Michel van Kruistum, Heleen Verbaan, Ella van der Waals, Sadaf Fazli, Noam Vogel, 
Yentl van Maarsen, Hille Hoefakker, Peter Spoon, Nelleke Pedroli 

Afwezig m.k.: Sanae Akachkach 
 
1. Vaststellen agenda 
Thimo opent om 17.45 uur de vergadering. 
Er is een speciaal welkom voor de nieuwe leden. Iedereen stelt zich voor. 
Bijlage 9 volgt later. 
 
2. Notulen 24-5-2022 
Pagina 1: 
Komt er een evaluatie van de doubleursklas? Deze wordt in september in de MR besproken. 
Zijn er nog aanpassingen in de jaarkalender gemaakt? Er is niet gekozen voor de vrijdag van een 
vakantie. TW1 en TW2 worden niet verplaatst. Dit zou ook teveel werk zijn voor secties (PTA 
veranderen). Er is geen OTT volgend schooljaar. 
 
Pagina 3: 
We hebben een tekort van € 100.000 (tekstuele wijziging). 
Het gerucht over de ADWI klopt niet. 
Toilet jongens: er is geen dader, maar het gedrag is gestopt. 
 
3. Uit te delen stukken 
Geen 
 
4. Hitteprotocol 
Dit stuk is bedoeld voor een echte hittegolf. 
Op het voorblad moet gewijzigd worden dat er wel gevolgen zijn voor leerlingen en personeel. 
Ramen open mocht niet door Corona. In geval van hitte doen wat het zwaarste weegt/hoogste 
prioriteit heeft. 
Er is met Thomas gesproken over een structurele/definitieve oplossing in het gebouw. 
Is er geen oplossing voor het glas in de bananen? In de bananen wordt er in de vakantie gewerkt aan 
een oplossing. Is folie een oplossing of screens? Dit zal besproken worden met het nieuwe hoofd 
bedrijfsvoering. In november zal het in de MR besproken worden. 
Omroosteren en kleding aanpassen zijn niet echte oplossingen. 
 
5. Evaluatie lokaal van de toekomst 
Alleen gebruikers zijn ondervraagd: leerlingen en personeel. 
Leerlingen zijn enthousiast, personeel niet. 
Zijn leerlingen enthousiast om de goede redenen? Weten leerlingen de functie van het lokaal? 
Personeel moet zich aanpassen aan het lokaal. 
Dit lokaal gaat niet weg, maar er is niet voldoende enthousiasme om meer lokalen in te richten. 
Misschien is een deel wel bruikbaar, bijv. de hoge tafels achter in het lokaal. 
 
6. Opzet van de Oekraïne klas 
Op 12 juli is er een informatiebijeenkomst voor deze klas. Er is nog onzekerheid over het aantal 
leerlingen. Wat gebeurt er als zij weer terug gaan naar Oekraïne? Normaal gaan deze leerlingen naar 
Pantha Rhei, maar er zijn nu teveel leerlingen. 
Het AK krijgt maximaal 1 klas, met niet teveel leerlingen. Als de aantallen teruglopen, wordt er 
gekeken wat we dan gaan doen. 
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Er is iemand aangenomen die Russisch, Oekraïens en Engels spreekt om te helpen. 
De bekostiging van deze leerlingen is gelijk aan NT-2 leerlingen. 
Hebben wij leerlingen die Oekraïens/Russisch spreken om te helpen? Er zijn acht leerlingen die buddy 
willen zijn. We hebben genoeg docenten die les willen geven in deze klas. 
 
7. Organisatie en lessentabel 3V en lessentabel 22-23 
Er zijn aanpassingen aan het WON-uur. Dit was een blokuur, maar het worden 2 aparte uren. 
Wiskunde krijgt 1 uur terug. Er zijn veel twijfels over dit plan binnen de school. 
Wat is het effect voor het rooster? 
-tot nu toe 3 klassen op hetzelfde moment is lastig voor het rooster 
-wiskunde: alle klassen dezelfde lessen 
-weinig ruimte om te schuiven in het 3V-rooster 
-WON hoeft niet in dezelfde band. 
We stoppen met parallel roosteren. 
De WON sectie is niet blij met dit voorstel. Zij willen liever het project aanpassen en dan in 23-24 met 
een nieuw voorstel komen. 
Dit voorstel beperkt leerling om een AKL te volgen. Zij volgen weinig AKL. Geldt voor 2-3vwo+ 
Wat gebeurt er met Cambridge? Dit zit nu in de AKL. Volgend jaar zijn er minder groepen. 
WON-mentoren geven begeleiding in de AKL. Dit uur wordt betaald als AKL. 
Moeten we dit “rooster”probleem niet integraal bekijken? Volgend schooljaar gaan we dit doen. 
 
8. Protocol practicum lokalen 
Niet iedereen heeft de goede bijlage gekregen. De lessen worden als zo gegeven, maar het stond niet 
op papier. Peter Zimmerman licht het protocol toe. 
Het protocol is uitgebreid. 
 
9. Schoolgids 
De wijzigingen staan in geel. Er zijn niet echte, grote beleidswijzigingen. 
Pagina 11:  
De formulering over AKL klopt niet. 
Formulering over Vecon moet even nagevraagd worden bij de sectie economie. 
 
Cambridge: de lessen kosten geen geld, maar de facultatieve examens wel. 
 
Pagina 29: 
Toevoegen: examen Cambrigde, indien van toepassing 
 
Pagina 10: 
De zin over de psychologische test is vreemd. Deze zal worden aangepast. 
 
Huren van een kluisje is volgens de inspectie geen punt in de ouderbijdrage. Gaat nu uit de 
schoolgids. AK zoekt uit hoe dit precies zit. 
 
Pagina 2: 
Vwo+ is geen officiële term/stroom, staat ook niet op je diploma. 
 
Pagina 9: 
LOB: er blijft weinig over van de tekst. Iets meer uitleg is nodig. Misschien samentrekken met het 
kopje profielkeuze. 
 
Pagina 12: 
Vakantie/weekendschool: subsidies vervallen. Er komt waarschijnlijk alleen een meischool. 
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Bijlage 7d: is al besproken 
Bijlage 7c: teamleider 4V is iemand in opleiding. Laag 456 vwo is te groot voor 1 persoon. 
 
10. Corona gezondheidsmonitor jeugd 2021 
Het AK scoort mooi t.o.v de benchmark. 
Schoolklimaat: het AK scoort hier slecht. Veel huiswerk en veel toetsen. 
Dit stuk wordt besproken in de groep leerlingenbegeleiding. Zij gaan kijken of er speerpunten uit te 
halen zijn. Het wordt ook met de GGD besproken. 
 
11. Ter kennisneming aan de MR 
Bijlage 9, PMR activiteitenplan: als het af is, wordt het meegestuurd met de notulen. 
De eerste vergadering van de MR is op dinsdag 20 september. Dinsdag wordt de vaste vergaderdag. 
Tijdstip 17.30 uur. De andere data volgen nog. 
 
Bijlage 10, mededelingen schoolleiding 
Na het tweede tijdvak zijn de examenresultaten als volgt: 90,2% bij de HAVO, 94,6% bij het VWO. 
We zijn tevreden over de resultaten. 
 
Vacatures: er ontstaan steeds nieuwe vacatures. Maar we zijn goed op weg met het vervullen. 
 
Gezonde kantine wil niet zeggen dat alles gezond is. We kunnen altijd suggesties doen. 
 
Mededelingen GMR: 
In de laatste vergadering is gesproken met de Raad van Toezicht. 
Er is gesproken over: 
-gedrag van leerlingen 
-werkdruk personeel 
-nieuwe gebouw KKC 
-bezuinigingen 
-ongelukje bij LO op het KKC 
 
Er is met de bestuurder gesproken over: 
-begin september wordt er gesproken over werkdrukverlaging en het inspectiebezoek. 
 
Volgend schooljaar komen er 4 vergaderingen. Namens het AK zal er een nieuwe ouder en een 
nieuwe leerling plaatsnemen in de GMR. 
De volgende vergadering is op 8 of 13 september. 
 
12. Ingekomen en uitgegane stukken 
Geen 
 
13. Rondvraag 
Hoe zijn de overgangspercentage tot nu toe? In 4H zitten er veel leerlingen in de bespreekmarge. 
De rest is moeilijk te zeggen. In de bovenbouw zijn er nog herkansingen en leerlingen die toetsen 
moeten inhalen. 
Veel leerlingen die vorig jaar net aan over waren, hebben het dit jaar moeilijk. 
Corona heeft veel invloed gehad. 
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Stemming: 
 
4. Hitteprotocol 
Wij willen graag een jaarlijkse evaluatie. 
11x voor (unaniem) 
 
7. Organisatie en lessentabel 3V 
0x voor 
5x tegen 
6x onthouding 
 
8. Protocol practicum lokalen 
11x voor (unaniem) 
 
9. Schoolgids 
Ouders en leerlingen stemmen: 
5x voor (unaniem) 
 
 


