
 

     

 
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

 

MR-vergadering 
Datum: 23 september 2019 
Tijd:  16:00 uur  voorvergadering 

16:30- 18:00 uur MR met schoolleiding 
Plaats: C 005 
 

Aanwezig: Peter Baas (voorzitter), Rona Hatzmann, Glenn vd Berg, Wigert Dronkert 
(secretaris), Ruben Peetam, Dylan Hwan, Joost Ahsmann, Glenn Godet, Jeroen 
Borsboom. 
Afwezig: Elly Kamminga (met afbericht) 
 
1 Peter opent de vergadering om 16.35 uur. Dylan Hwan stelt zich als nieuwe 

vertegenwoordiger van de leerlingen kort voor. 
 

2 Notulen d.d. 24 juli 2019. De notulen worden met een kleine wijziging 
goedgekeurd. Wigert zal ze op de schijf  ‘docenten algemeen’ plaatsen in de 
map MR. 
 
   

3 Mededelingen schoolleiding: geen mededelingen. 
 
4 Algemeen (goedkeuring MR gevraagd) 

a) Schoolgids: Glenn van den Berg vraagt of bij ieder leerjaar in de tekst 
kan worden toegevoegd dat leerlingen van wie toetsen nog op 
‘inhalen’ staan, niet zonder meer bevorderbaar zijn. Jeroen zal dit voor 
de duidelijkheid toevoegen. 
Ruben vraagt of het schrappen van de naam van een docent die 
formeel nog bij de school in dienst is niet prematuur is. Jeroen geeft 
hem hierin gelijk. De MR stemt in met de schoolgids met de genoemde 
aanpassingen. 

b) Examenreglement: Peter vraagt n.a.v. punt 4.2.9 waarom er niet is 
gekozen voor overleg tussen docent en leerling over welke cijfers één-
op-één worden overgenomen? Jeroen antwoordt dat in dit punt 
formeel is vastgelegd wat de afgelopen jaren in de praktijk al gebeurt. 
Buiten het reglement om is er nog de mogelijkheid voor aanpassingen 
in overleg. Op voorstel van Ruben voegt Jeroen bij dit punt toe dat de 
cijfers “in beginsel” één-op-één worden overgenomen. Met deze 
toevoeging stemt de MR in met het examenreglement. 



c) PTA : Jeroen schetst de procedure rond de totstandkoming van de 
nieuwe programma’s voor toetsing en afsluiting (PTA). Op aanwijzing 
van de inspectie zijn de verschillende domeinen aan de PTA’s 
toegevoegd. Daarbij is nog eens intensief naar de PTA’s gekeken en dat 
heeft hier en daar wel iets opgeleverd. 
Ruben vraagt of de uitzonderlijke situatie rond het van muziek 
(langdurige afwezigheid van een docent) gevolgen heeft voor de 
herkansbaarheid van het SchoolExamen. Jeroen legt uit dat dergelijke 
uitzonderlijke situaties nooit mogen leiden tot nadeel voor de 
kandidaten. Dat zou in de praktijk dus een extra 
herkansingsmogelijkheid kunnen opleveren. De examencommissie 
neemt over dit soort zaken een beslissing.  
De MR stemt in met de PTA’s. 

  
 

    
5 Ouder-geleding: De zittingstermijn van Joost Ahsmann zit erop en hij heeft 

besloten zich niet herkiesbaar te stellen. Via de ouderklankbordgroep zal een 
nieuwe vertegenwoordiger gekozen worden.    

 
6 Leerling-geleding: Ruben wil het leerlingenstatuut nog een keer goed tegen 

het licht houden. Jeroen wil graag met Ruben en Dylan bespreken welke 
wijzigingen de leerlingen en de schoolleiding in dat statuut zouden willen. Zij 
gaan met elkaar in gesprek, zodat we in de volgende MR-vergadering de 
voorgestelde wijzigingen kunnen bespreken. 

 
7 Rondvraag: geen vragen. 
 
8 Sluiting om 17.05 uur 
 
Volgende vergadering: Maandag 2 december 2019 vanaf 16.00 uur. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


