
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD - Notulen

MR-vergadering
Datum: 13 december 2021
Tijd: 15:30 uur  voorvergadering MR

16:15- 18:00 uur MR met schoolleiding
Plaats: online via Google Meet

Aanwezig: Liz Kruijer, Kick Zwart, Peter Baas (voorzitter), Chris Smit (secretaris), Jan
Pouwels, Anouk Gasseling, Glenn Godet, Sieto de Vries, Reinoud Buijs, Eva van Leeuwen
(tot 17:30), Glenn van den Berg (tot 17:30), Renate IJpelaan (tot 17:30).

Afmelding: -

1. Opening + vaststelling agenda
a. Opening om 16:20 door Peter Baas
b. Zaken waar de afd. leiders bij zijn naar voren halen, dus agenda is

aangepast.

2. Notulen vorige vergadering (28 september 2021)
a. MR stemt in en Chris verspreidt ze via de bekende kanalen.

3. Mededelingen
a. Afdelingsleiders sluiten aan om toe te lichten over de onderwerpen P&D,

BYOD en klankbordgroep-verslagen. MR licht wijzigingen toe betreft
leerlingenstatuut.

b. Heterogene klassen mededeling van Reinoud: Overgangsnormen + beleid
lesgeven in die groepen. Er ligt een vraag over de normen etc. bij alle
docenten die lesgeven in de klassen. Er leven veel vragen bij het team. Daar
onderneemt de schoolleiding actie op. Onderliggende opvatting is uitstellen
van advies/vaststellen niveau. Geven we aan het eind van jaar 1 dan een
indicatie? Idee van de werkgroep is meer om ze juist in die klas te laten
zitten zonder indicatie en dan pas rond maart in jaar 2 een definitieve
‘keuze’ / instroom van niveau te laten bepalen. 2 jarige brugperiode blijft
het uitgangspunt. Alleen bij extreme uitzonderingen naar boven/beneden
van klas/niveau wisselen na jaar 1.
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c. Nieuwe invulling functie plv. rector: BSG heeft een vernieuwde
taakomschrijving gemaakt. SOVON is bezig met de functie op waarde
inschalen. Er wordt een pilot gemaakt waarbij gedurende 1,5 jaar iemand
van het huidige team de functie oppikt. We maken er een lichtere functie
van, zonder lid van het MT.
Van SOVON komt er pas duidelijkheid op 23 december. Daarna kunnen er
pas inhoudelijke gesprekken met de betrokkenen zijn. Dus het duurt nog
even voordat er duidelijkheid over komt.
De achtergrond/reden: We hebben een cyclus gehad van het invulling van
de functie van plv. rector. Er zit een mismatch tussen de titel ‘plv.’ en de
portefeuilles die er daadwerkelijk bij zitten: vooral technische aspecten /
bezig met systemen. We kunnen het dan koppelen aan mensen die we al
hebben binnen de BSG, flink veel kosten besparen en een soort ‘hoofd
facilitair’ maken. Wie vervangt dan wel Reinoud? Dat is iets waar we nog
over in debat zijn.
MR ziet dit als een goede ontwikkeling.

4. Agendapunten
a. Update P&D

Vraag Sieto: Wat is de uitstroom tot nu toe?
Eva: 3 leerlingen uitstroom tot nu. Was vanaf het begin al duidelijk want
vriendjes in de klas. Voor sommigen meer keuze v/d ouder en geen
intrinsieke keuze van de leerling. Sluiten niet uit als er meer leerlingen gaan
overstappen.

Peter: Complimenten voor de nieuwsbrief. Maar problemen met laatste zin:
Vak is te volgen t/m 4havo/5vwo. Is eigenlijk nog een pilot, is nog geen
sprake van officieel uitrollen. Dus de zin is eigenlijk wellicht wat prematuur.
Eva: Insteek = aanbieden t/m voorexamenjaar. Is vanaf begin af aan het idee
geweest. Zou je kunnen omschrijven als ‘wens’, staat misschien iets te stellig
in het stuk. Peter zou het voorzichtiger omschrijven.

Renate: Het staat er inderdaad een beetje stellig. Straks in de algemene PR
is het een idee om bijvoorbeeld iets voorzichtiger te zijn in de bewoording.
Idee was nu vooral om de leerlingen gerust te stellen.
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Nieuwsbrief P&D is ondertussen al de deur uit.

Glenn: Het was een pilot. Dus de vraag is, hoe en wanneer gaan we dit
evalueren?
Eva: Input is al gevraagd van ouders, leerlingen, vakdocenten en
begeleiders. Eva vraagt aan de MR, wat zouden jullie willen qua evaluatie?
En wanneer gaan we er een klap op geven? Benoemd open dag en
ouderavonden.
Glenn: Toch beter evalueren, we leren niet van het verleden. We ervaren
tijdsdruk.
Eva: Tijdsdruk zit het vooral in het ritme van het schooljaar.
Chris: Nee tijdsdruk is ook een kwestie van te laat beginnen.
Glenn v/d Berg: Maar we zijn pas 1 periode bezig, dus veel eerder had niet
gekund.

Peter vindt het een redelijk evaluatie. Dus wellicht in de MR vergadering
van februari instemmen met een voortgang?

Eva: Langere termijn: Schooljaar 2 in vwo: ipv. O&O (net als klas 1), voor
havo/vwo klas: Examenvak beeldend beschermen, dus voorstel zou kunnen
zijn om het gewoon ‘extra’ te doen.
In de 3e klas is het idee om 1 beeldend vak te kiezen, de uren die vrij komen
zou je kunnen gebruiken voor P&D. Renate schetst hoe het in 3 mavo gaat,
zouden we kunnen projecteren op klas 3 havo/vwo.
Peter: We hadden de lessentabel al opgehoogd. Dus 3 uur er bovenop is
misschien wel heel erg veel voor die leerlingen.

Chris: Steunt Glenn in de vraag voor een meer gedegen evaluatie.
Peter: Ziet wel een gedegen koers, dus de richting lijkt goed.

Sieto: Voorstel: we spreken de intentie uit dat de klassen in de tweede klas
verder gaan met P&D?
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Glenn v/d Berg: Wil graag van MR input in de evaluatie.
Glenn Godet wil graag nog kwijt: Wel de vraag welke consequenties in
algemene zin heeft dit inderdaad voor andere vakken betreft
creativiteit/O&O/drama etc. Het ene moet niet doodbloeden ten koste van
het ander.

Jan: Wat als we de pilot 2 jaar laten duren, dan kunnen we echt een gedegen
evaluatie doen en op tijd beslissingen nemen?
Wordt door SL en MR als een goed idee gezien. Wel met slag om de arm met
betrekking tot de lessentabel in klas 2 (havo/vwo).

Renate: Zorgvuldigheid t.o.v. ouders wat je wel/niet kan zeggen bij PR acties
(ouderavonden etc.). Renate en Eva trekken op met Peter Baas.

Glenn: Inhoudelijke vraag: Python is gekozen als programmeertaal, wat zit
er achter die inhoudelijk keuze? Lijkt wel erg ingewikkeld? Zit in een
inhoudelijk idee achter, Eva legt het verder uit hoe dit zit. Vraag over
ingewikkeldheid van materie vs. pedagogiek: Sluit het programma wel aan
bij de verwachtingen van de leerlingen? SL voegt toe dat Metis en
Universiteit samen met BSG constant inhoudelijk monitoren.

b. Beleidsstuk BYOD
Glenn v/d Berg licht toe: Input van SL/collega’s gevraagd en dat heeft zich
vertaald in het voorstel om volgend jaar te starten met BYOD in de
bovenbouw.

Vraag over betaalbaarheid voor ouders met een kleine beurs. Toelichting is
dat die ouders een chromebook kunnen lenen. Dat is geen afgeschreven
chromebook.
Waarom denken we niet na over een standaardprogramma van iedereen?
Een soort financieringsmogelijkheid voor alle ouders die het niet kunnen
betalen. Glenn v/d Berg licht toe dat dat geen onderdeel is van het
SOVON-beleid. Dit is de wijze van werken via Campusshop.

Jan: Chromebooks is alleen op korte termijn een oplossing, maar niet op
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lange termijn. Glenn v/d Berg: Als er op lange termijn andere zaken boven
komen drijven (bijv. er is heel veel vraag naar leen chromebooks van
school) houden we graag de opties open voor het beschikbaar stellen van
laptops voor mensen met een kleine beurs.

Anouk: Kunnen alle office producten gebruikt worden op chromebooks?
Antwoord: Ja.

Peter: We zien alleen maar voordelen, maar waar staan de nadelen
beschreven? Kostprijs, gewicht, minimumeisen, programma. Bewuste keuze
gemaakt door Glenn v/d Berg om geen tegenargumenten te noemen, want
dit is het uitgangspunt van zijn voorstel. Peter geeft aan dat
tegenargumenten wellicht nodig zijn?

MR is verbaasd: Het is geen beslissing met winnaars/verliezers, idee MR is
dat er juist een beleidsstuk ligt met verschillende overwegingen en
voorstellen. Volgens Peter liggen er wat meer vragen die niet in stuk voorbij
komen.

Eva: Aankondiging was lang geleden al dat als er te veel gebruik gemaakt
zou worden van Chromebooks we al richting BYOD zouden moeten gaan.
Dit stuk komt ook uit ervaringen met andere SOVON scholen: We lijken de
enige school zonder BYOD. Maar we willen geen BYOD als er te weinig
gebruik van gemaakt. Dus daar kwam dit voorstel uit: alleen in de
bovenbouw, want daar lijkt er veel meer gebruik van gemaakt te gaan
worden. Qua betalingsregelingen: Afd. leider verwijzen de mensen door de
gemeente / treffen een betalingsregeling. Er is meer overwogen en
besproken in de schoolleiding dan dat er op papier staat.

Toelichting Reinoud: Alle argumenten zouden we kunnen opschrijven, maar
hier is de keuze gemaakt om juist de positieve punten op te schrijven. We
zijn als school verplicht om ouders die het niet kunnen betalen iets aan te
bieden. Los van financiële ondertussen moeten we als school mensen in
staat stellen mee te doen zonder dat er kosten aan verbonden zijn.
Nadeel volgens Glenn: Je creëert direct een visueel verschil tussen
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verschillende devices, zou het niet mooi zijn om een uniform plan te maken
waar iedereen gebruik van kan maken?

Vraag Sieto: Wat worden de standaarden voor de laptops? Krijgen mensen
duidelijk mee wat we wel/niet verwachten op een laptop?
Antwoord BRG: Komt later, eerst bepalen of we wel/niet hiermee willen
instemmen. Het is wel mogelijk om via de ICT op school een image op de
laptops te laten zetten.

Liz: Zit nu in de bovenbouw, maar doet eigenlijk er niet zo gek veel mee. Dus
ik moet hem zo mee, maar ga ik hem wel genoeg gebruiken? Wordt het dan
geen behoorlijke verzwaring?
Antwoord BRG: Als er meer beschikbaar is, dan wordt er ook meer gebruik
van gemaakt. Chromebook-karren zijn geen duurzaam toekomstscenario.

BRG verduidelijkt voorstel: Het gaat om invoeren in alleen in 3mavo, 4havo,
4vwo. Was de MR niet duidelijk.
Peter stelt vraag: Wanneer wil BRG instemming? Vóór de open dag?
Vraag Glenn v/d Berg: Welke valkuilen ziet MR? Financiën, zware tassen,
etc.
MR levert op korte termijn input en legt haar vragen daarbij neer. BRG
werkt stuk daarna bij.

Glenn Godet: In hoeverre is er per vak een digitaal leerplan? Hoeveel
willen/gaan vakken het gebruiken? Kunnen we hier wel/niet beleid op
maken? Reactie: Is wellicht interessant voor de toekomst.

c. Leerlingenstatuut
Achtergrond: Statuut is door een aantal jaar geleden door Eva en Peter
opgezet. Die is voor 2 jaar vastgesteld. Deze had opnieuw vastgesteld
moeten worden. Dat zijn we nu aan het doen.

Leerlingklankbord-groep is ooit door afd. leiders geïntroduceerd. Gevoel is
dat MR teveel ‘kaapt’. Peter licht toe: Klankbordgroepen vinden we
belangrijk. Ons uitgangspunt is dat we de leerlingen horen, het beste voor
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de school willen en het fijn vinden dat we de verslagen ook daadwerkelijk te
krijgen. Dus de vraag is: Is het mogelijk om dit binnen 10 dagen te doen?
Hier zijn op dit moment ook docenten voor aangesteld.

BRG: Klankbordgroepen zijn geen middel van de MR.
Peter licht toe: school heeft geen leerlingenraad: dus er moet iets liggen.
Afd. leiders zijn geen fan van de 10 dagen deadline die gesteld is. Bij de afd.
leiders is het niet prettig binnen gekomen. Peter geeft nog stukje
geschiedenis: Er is ooit gesproken over de leerlingenraden, maar die
hebben we niet: Dus doen we het met klankbordgroepen. Discussie loopt
nog even door.

Chris: Ik hoop dat jullie van ons aannemen dat we het niet dwingend
bedoelen en het niet bedoeld is om de afd. leiders klem te rijden of iets
dergelijks, we willen gewoon het beste voor de school.

Besproken:
Stuk “binnen tien schooldagen” er uit verwijderen, afd. leiders zorgen
sowieso voor verslaglegging richting MR.
Vraag over “per klas zitten er 1 of 2 in”, dus willen we wel/niet dat daar
klassenvertegenwoordigers staat? Gaan we nog naar kijken. Afd. leiders
zien nut wijziging niet. Per klas 1 of 2 leerlingen is ook goed.

d. Begroting kalenderjaar 2022
Reinoud licht toe: Er zit een veel groter excel-document achter. Is begroot
voor komend jaar, maar lijkt alweer achterhaald? Hoe zit het precies met
chromebooks/smartboards? Dat weten we nog niet.
NPO gelden geven nu veel ruimte, maar de vraag is wat dat in de toekomst
gaat doen. Ook de financiering/subsidie van heterogene klassen en
nabetalingen zijn er ook niet niet in verwerkt.
Toevoegingen van Anouk: SOVON heeft ruime reserves, dus wij hoeven ons
eigenlijk financieel weinig zorgen te maken.
Sieto mist 2020 werkelijk vs. begroting. Reinoud nodigt ons uit om eens
langs te komen en er wat dieper in te kijken.
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e. Verzuimprotocol BSG
Is al in werking. Maar gaan we over een half jaar evalueren met alle
betrokkenen.
Duidelijk vraag van Sieto: Is het mogelijk om te gaan werken met Track
Changes o.i.d., zodat we kunnen zien wat er per versie wijzigt?
Vraag van Glenn: Is het mogelijk om meer inzicht te krijgen in cijfers? Qua
verzuim/uitsturen/ziekte/absenties? En kunnen we daarop actie
ondernemen? Zal dit protocol er iets aan veranderen?.
Gaan we nog een keer op vergadering / agenda voor MR zetten.
Vraag over UI: Hoe gaan we hier mee om? Willen we straffen die breder
binnen de school gedragen zijn of willen we juist het conflict tussen de
leerling en collega laten oplossen? Onderdeel van de visie van de school:
Moeten we bij evaluatie over verder praten.
We hebben daarbij dan ook data nodig over wie/wat/wanneer er dan
leerlingen worden uitgestuurd.

Toch nog een vraag van leerlinggeleding: Moet je je ook melden op de
volgende ochtend om 8:00 melden of zijn er toch nog mogelijkheden om
daar iets in aan te passen?

MR stemt in met een maar: over een half jaar evalueren of dit beleid werkt.

f. Schoolgids (2021-2022)
Complimenten voor verbeteringen vanuit de oudergeleding.
Ouders en leerlingen stemmen in met wijzigingen in schoolgids.

5. Personeelsgeleding

6. Oudergeleding

7. Leerlinggeleding
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8. Rondvraag (voor de volgende vergadering)
a. Sieto: Is het mogelijk bij gewijzigde stukken te werken met Track Changes

(of versienummers, of een lijst met wijzigingen o.i.d.)? Zodat duidelijk is
wat er in een nieuwe versie is gewijzigd!

b. Sieto: Op basis van eerdere vergaderingen, kunnen we de opties gaan
onderzoeken om Spaans aan te bieden op de BSG? Mooi om je mee te
onderscheiden in de regio.

c. Jan: compensatie voor MR geledingen leerling en ouders? Per vergadering
een compensatie regelen. Reinoud reageert direct door SOVON beleid toe te
lichten dat zegt dat we in principe geen compensatie per vergadering doen.
SOVON beleid kunnen we niet erg van afwijken.

d. Liz: De wc’s op school zijn een beetje matig. Je kan door sommige wc’s
gewoon heen kijken. De handdroger bij de wc’s bij de hoofdingang is al heel
lang kapot.

e. Glenn: Etentje van vorig jaar is niet doorgegaan, misschien moeten/kunnen
we daar nog iets mee doen.

f. Chris: Kunnen we om tafel om aan de slag te gaan met
werk/pauze/rusttijden regeling? + op termijn aan de slag met een
mentortaakomschrijving?

g. Kick: Is het wenselijk om Kick mee te nemen bij de volgende GMR? Anouk
en Kick gaan overleggen.

h. Reinoud: Laatste mededeling: dat we zeer dicht bij 2 nieuwe OCO’s zijn. Ze
komen vrijdag bij elkaar, en dan kunnen ze op korte termijn starten.

i. Peter: Lekkage op C2-gang

9. Sluiting vergadering om 18:16
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