MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
MR-vergadering
Datum:
Tijd:
Plaats:

19 mei 2020
16:00 uur
Online via Google Meet

Aanwezig: Peter Baas, Glenn van den Berg, Rona Hatzmann, Wigert Dronkert,
Ruben Peetam, Glenn Godet, Sieto de Vries, Renée Kloos, Cordula Rooijendijk, Dylan
Hwan.
1. Opening en vaststelling agenda: Peter Baas opent rond 16.00 uur de online
vergadering.
2. Aanpassing PTA voorexamenklassen: De schoolleiding legt uit dat door
vakdocenten, afdelingsleiders en de examensecretaris nauwkeurig is gekeken
naar de Programma’s voor Toetsing en Afsluiting (PTA’s) binnen de wettelijke
kaders. Binnen die kaders en rekening houdend met de bijzondere situatie dit
schooljaar is het PTA voor mavo/vmbo-tl 3 aangepast. We nemen de
wijzigingen door. Niemand heeft hier vragen over.
N.a.v. het PTA voor havo 4 vraagt Sieto waarom sommige vakken een
Schoolexamen (SE) doorschuiven naar volgend jaar en andere niet. Peter legt
uit dat sommige vakken in het vierde leerjaar moeten worden afgesloten en
andere niet. Het komt er in grote lijnen op neer dat leerlingen dit jaar afsluiten
wat echt moet en dat vaksecties bekijken of ze bepaalde domeinen apart
moeten toetsen of eventueel kunnen laten vervallen of combineren met
andere domeinen.
Dylan vraagt waarom bij sommige vakken de weegfactor is veranderd en bij
andere niet. Hij wijst met name op Nederlands in atheneum 5. We spreken af
dat we bij de sectie Nederlands om opheldering en eventuele aanpassing
vragen.
De MR stemt in met alle aangepaste PTA’s.
3. Aanpassing bevorderingsnormen: Ook dit onderwerp is uitgebreid besproken
in de schoolleiding met vertegenwoordigers van docenten een leerlingen.
Renée geeft aan dat het best moeilijk was om te komen tot een aanpassing die
de leerlingen optimale kansen biedt. Een belangrijk verschil met de normale

situatie is dat leerlingen die op basis van de behaalde cijfers zouden
doubleren, nu in de bespreekzone komen.
Rona vraagt of er is nagedacht over voorlopig bevorderen. Cordula zegt dat dit
ter sprake is gekomen, maar dat dit organisatorisch niet haalbaar zou zijn.
Renée voegt daaraan toe dat voorwaardelijke bevordering extra veel druk legt
bij de betreffende leerling. Dat is niet de kans die de school graag wil bieden
aan de leerlingen. Zachte heelmeesters maken op deze manier stinkende
wonden.
Ruben vraagt of het niet beter is om alle leerlingen automatisch te
bevorderen. Hij stelt dat de VO-raad dit heeft aanbevolen. Dit zou volgens
Ruben in ieder geval voor de onderbouw moeten kunnen. Renée vraagt zich af
in hoeverre de school met zo’n besluit alle leerlingen een plezier zou doen.
Onze school levert liever maatwerk en kijkt daarbij per leerling of bevorderen
echt de beste kansen biedt.
De MR stemt in met de bevorderingsnormen met zeven stemmen voor en één
stem tegen.
4. Organisatie/Rooster heropening school vanaf 2 juni: Renée legt uit dat het een
enorme puzzel is om met ons gebouw aan alle leerlingen onderwijs te bieden
volgens de geldende richtlijnen. In goed overleg is een manier gevonden om
alle leerlingen een aantal lessen op school te laten volgen.
De MR stemt in met het plan voor de heropening van de school vanaf 2 juni
2020 met zeven stemmen voor en één onthouding.
5. Rondvraag: Rona geeft aan dat sommige ouders het jammer vinden dat het
bekendmaken van de uitslag van de SE’s plotseling werd vervroegd. Ze pleit
voor een zo mooi mogelijke afsluiting met een diploma-uitreiking waarbij, als
het kan, ouders welkom zijn.
Glenn Godet vraagt naar de mogelijkheden voor het volgen van een extra vak.
Peter antwoordt dat de mogelijkheden hiervoor toenemen, omdat we volgend
schooljaar met andere roostersoftware gaan werken.
6. Sluiting rond 17.00 uur

