
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD - Notulen

MR-vergadering
Datum: 17 maart 2022 (geschorst) vervolg: 23 maart 2022.
Tijd: 15:30 uur  voorvergadering MR

16:15- 18:00 uur MR met schoolleiding
Plaats: Huiskamer (A019)

Aanwezig: Liz Kruijer, Kick Zwart, Peter Baas (voorzitter), Chris Smit (secretaris)
(online), Jan Pouwels, Anouk Gasseling

Afmelding/afwezig: Glenn Godet, Sieto de Vries, Reinoud Buijs.

Besproken op 17 maart (alleen personeels- en leerlinggeleding):
● Nagekomen stuk toevoegen aan agenda ter instemming: bevorderingsnormen

brugklas → klas 2.
● Actie/besluitenlijst doorgenomen: de meeste acties zijn voltooid, een aantal acties

is doorgeschoven.
● Een aantal rondvragen al doorgenomen (buitenlandexcursies + vooruitkijken

naar een nieuw schoolplan).
● Verkennend gesproken over mogelijkheid afschaffen toetsweek voor de

onderbouw (wel handhaven in 3 mavo). Leerlingen en personeel van de MR staan
hier in beginsel positief tegenover.

● Gesproken over noodzaak langetermijnplan P&D. Hoe passen we het in de
lessentabel zonder te veel druk voor leerlingen? Hoe ga je om met wisselende
aantallen?

● Verkennend gesproken over lessentabel, paar schoonheidsfoutjes eruit gehaald.
● Ook verkennend gesproken over voorstel uitbreiden uren wiskunde D in

bovenbouw. Voorstel klinkt logisch en is goed onderbouwd, dus MR spreekt
intentie tot goedkeuring uit.

● Overige agendapunten zijn op 17 maart niet aan de orde gekomen.

De vergadering die op 17 maart zou plaatsvinden is geschorst om 16:45.

De PMR, leerlinggeleding en rector vergaderen verder op woensdagmiddag 23 maart
vanaf 15:30.
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Notulen vervangende vergadering Reinoud - MR
23 maart 2022 om 15:30 in A019.

Aanwezig: Peter Baas (voorzitter), Chris Smit (secretaris), Jan Pouwels, Anouk
Gasseling, Kick Zwart, Liz Kruijer, Reinoud Buis.

Afmelding/afwezig: Glenn Godet, Sieto de Vries.

1. Opening + vaststelling agenda (vervolg/voortzetting 17 maart 2022)
a. Opening vervangende vergadering op 23 maart om 15:55.
b. Rondvragen vorige vergadering grotendeels besproken, kunnen geschrapt.
c. NB: consequent term dakpanklassen i.p.v. heterogene klassen gebruiken.
d. Bijlage 5 nagekomen stuk toevoegen (bevorderingsnormen dakpanklas 1 →

2)
e. Media Business Mavo → bespreken we eerst in overleg PMR/SL
f. SOP afhankelijk van de tijd van de vergadering, anders alleen met PMR/SL

2. Notulen en actie-/besluitenlijst vorige vergadering (14 februari 2022)
a. P2: De MR vraagt meer aandacht voor het maken van een taakomschrijving

van de mentortaak op de BSG.
b. P3: Vraag over informatievoorziening BSG over vervanging/afwezigheid

afd. leider mavo, Reinoud licht toe dat die informatievoorziening wel heeft
plaatsgevonden. Een meer gedetailleerde naar de ouders van
mavo-leerlingen, een minder gedetailleerde naar de andere ouders. De
keuze van de SL is geweest om niet alle leerlingen/ouders direct te
informeren over de situatie.

c. P4 + P5: Tekstuele aanpassingen.
d. Hoe zit het met een onderzoek naar koffiezetapparaat voor leerlingen?

Reinoud vraagt Harry om bijv. via de uitbater te onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn.

e. MR stelt de notulen van 14 februari vast en Chris verspreidt ze via de
bekende kanalen.

3. Mededelingen
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a. Er komt zsm een aankondiging over de nieuwe plv. rector. Ze heeft al ruime
ervaring als plv. rector. Officieel heeft de MR adviesrecht op dergelijke
benoemingen. Ze start per volgend schooljaar.

b. Taakbeleid + overzicht taken schooljaar 2022-2023 volgen in overleg tussen
PMR en SL. Hamerstuk volgt dan later op grote MR-vergadering.

4. Agendapunten
a. Rondvragen vorige vergadering?

i. Ondersteuning SOVON bij digitale middelen in de lessen?
Bijv. ondersteuning van buiten bij digitalisering van de lessen van de
BSG en het inzetten van hardware. Reinoud heeft geïnformeerd. Er is
bijv. afgesproken binnen SOVON om een BYOD-beleid te voeren. Dit
komt tegelijkertijd met de nieuwbouw en de wijziging in wet
vrijwillige ouderbijdrage. Dit is een uitdaging. Hier is nog geen
duidelijk antwoord op. Wat Reinoud en de MR betreft schuiven we
BYOD op de wat lange baan zodat we langer na kunnen denken over
dergelijk zaken. De SOVON is er ook nog niet uit hoe we reageren op
deze wijzigingen van de wet. Dit geldt ook voor de communicatie
rondom P&D en het aanschaffen van een device daarvoor.
P&D-leerlingen van komende schooljaar zijn al geïnformeerd. Dus
wat hebben we te doen? Geld vrij maken voor vervangende laptops en
beleid maken betreft communicatie over P&D-laptops. De MR vraagt
zich af hoe het dan zit met BYOD bij andere scholen? Ook daar is de
uitdaging dat het beleid nog niet is aangepast op de nieuwste
wetgeving. Wordt vervolgd.

ii. Invulling van het PWS volgend schooljaar?
Hier is over gepraat binnen de SL. De klassen gaan sowieso bezocht
worden en het boekje gaat niet meer leidend zijn. Maar niet alleen het
boekje werkt niet prettig voor de leerlingen, de
informatievoorziening wordt als onvoldoende ervaren en de
begeleiding van docenten wisselt heel erg. Kick heeft ideeën over een
soort startmiddag van het PWS waarbij alle leerlingen bij elkaar in de
aula zitten en tegelijkertijd kunnen kletsen met docenten om
inspiratie voor onderwerpen op te doen. Goede ideeën om mee
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verder te gaan. Steef en Glenn zijn hier binnen school al mee bezig,
daar kunnen we op aanhaken.

iii. Getrapte pauzes?
Voor de bovenbouw is het afschaffen van de getrapte pauzes een
achteruitgang. Er is te weinig ruimte in de aula, alleen bij lekker weer
gaan meer leerlingen naar buiten. Vanuit de SL: het is een afweging
geweest, en uiteindelijk waren de voordelen van het afschaffen groter
dan de voordelen van het in stand houden van de getrapte pauzes.
Soort van oplossingen? Bruggers misschien meer naar het
bruggerplein?
Het lijkt zich ook wel te voegen, leerlingen passen zich aan aan de
ontstane situatie. Bovendien moet de nieuwbouw straks meer
pauzeruimte bieden.
Er wordt ook een soort ‘rustlokaal’ ingericht om je tijdens de pauze
terug te kunnen trekken. C023 (CKV-lokaal) staat op de rol.
Nog een laatste idee vanuit de leerlingen: Kunnen we de deuren bij de
elektrische oplaadkluisjes en die van de C-trap weer openstellen voor
bovenbouwleerlingen om heen te weer te gaan? Dan ontstaat er meer
rust op de gang. Reinoud gaat het onderzoeken.

b. Aanmelding en prognose + status beleid rondom heterogene klassen
Geen nieuws. Nu rond de 139 aanmeldingen, loopt na verlate inschrijvingen
en zij-instroom misschien nog op. Reinoud is zeer tevreden. Collega’s
worden niet boventallig, dus dat is goed nieuws.

c. Bevorderingsnormen heterogene klassen
Dan over bijlage 5: bevorderingsnormen dakpanklassen klas 1 → klas 2.
Er is een iets opvallends in terecht gekomen: de normen van atheneum
stroken niet met het beleid van een tweejarige brugklas. Dus de MR wil dat
graag eenvormiger te zien, zodat alle brugklassen een gelijksoortig beleid
hebben.

Dan inhoudelijk in de tabel: het woord “besproken” in de zin zou “besloten”
moeten worden. De vergadering/mentor geeft in uitzonderlijke situaties
een dringend advies, en eventueel in samenspraak met
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ouders/leerling/school kan besloten worden om te veranderen van niveau.
Uitgangspunt van het beleid blijft dat we in principe een tweejarige
brugperiode aanbieden.

De begeleidende tekst die er voor staat, sluit niet goed aan bij de
uitgangspunten van het beleid. Het stuk tekst begint over cijfers, maar
vinden we dat passen bij het beleid van een tweejarige brugperiode?

Een discussie volgt over vormgeving van de begeleidende tekst, duidelijk is
dat er een aantal randvoorwaarden in terug moet komen, maar er staat ook
een aantal zaken in die voor de brugklassen minder van toepassing zijn.

De term “heterogeen” wordt schoolbreed aangepast naar “dakpan” omdat
dit de lading beter dekt.

Jan en Reinoud passen de begeleidende tekst aan en sturen deze naar de
rest van de MR als deze rond is.

d. Vordering evaluatie toetsweken + nadenken over toetsbeleid/PTO
Er ligt vanuit de MR een idee om de toetsweken in klas 1, klas 2, en
havo+vwo 3 af te schaffen. Hoe wegen de voordelen op tegen de nadelen? In
de genoemde klassen is de situatie iets anders dan in de bovenbouw. Het
lijkt bij de onderbouw of er feitelijk soort van 4 toetsweken zijn met 4
‘tussentoetsweken’ waarin veel tussentoetsen worden gegeven.

Nadelen zijn verder voor de onderbouw de grote toetsdruk, de grote
hoeveelheid toetsen (H3/A3) en het organisatorische probleem als een
leerling een aantal dagen ziek is in de toetsweek. Ook voor de brugklassen
is de periode te lang om te overzien. Daarnaast krijgen voornamelijk
collega’s in de onderbouw niet altijd de stof gegoten in de vorm van 4
toetsweken. Ten slotte zorgt het voor behoorlijk wat lesuitval.

Vraag van rector: waarom zijn de toetsweken ook alweer ingesteld?
Leerlingen hadden in het verleden te maken met een soort van verkapte
‘toetsweken’ (alle vakken waren ongeveer tegelijkertijd klaar met het
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hoofdstuk), het was een soort voorbereiding op de SE-weken, het ging over
de voorspelbaarheid van het schooljaar en over het terugdringen van het
aantal cijfers.

Algemeen beeld is dat we beter moeten sparren en beleid meer moeten
ondersteunen vanuit opvattingen, met de gedachte: “welke
opvatting/visie/gedachte zit er achter een bepaalde keuze?” “waarom doen
we iets eigenlijk?” “hoe krijgen we meer draagvlak?” etc.

Vraag van Reinoud aan de MR of wij op papier willen zetten wat ons
voorstel zou zijn betreft de toetsweken. De MR gaat actie ondernemen,
peilen en de achterban raadplegen. De leerlingen in de MR vinden het
afschaffen van de toetsweek in de onderbouw in beginsel een goed idee.

Er is ook gesproken over een PTO. Ter info vanuit de rector: de
afdelingsleiders gaan via de sectievoorzitters al aan de slag. Ook kijken naar
ondersteuning vanuit de NPO-gelden, wat vinden we daarvan? En welke
ondersteuning zien wij als waardevol? Het vaststellen van een PTO voor de
onderbouw zien we als wenselijk als de toetsweken in de onderbouw
zouden worden afgeschaft.

Rector vraagt aan de leerlingen: wat zouden zij als waardevolle
ondersteuning zien? Dit in het kader van dat we de huidige inzet van de
NPO-gelden gaan evalueren. En nog even daarop aanvullend een vraag aan
de leerlingen: Hoe kunnen we een ‘leerlingenraad’ opzetten om een groep
leerlingen te vormen die regelmatig met de rector gaan sparren? Liz en Kick
gaan aan de slag om zo’n raad te vormen.

e. P&D leerjaar 2 en verder (incl. evaluatie)
MR en SL missen een langetermijnplan van P&D.
Reinoud vraagt zich hardop af of het ook mogelijk is het voor mavo aan te
bieden? De MR stelt een andere vraag: hoe lang willen we P&D aanbieden?
Is het ook niet mogelijk om te stoppen na klas 2 of 3 bijvoorbeeld?

Reinoud gaat aan de slag om meer informatie over P&D en de
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langetermijnstrategie boven tafel te halen, de bespreking volgt op een
volgende MR-vergadering.

f. Lessentabel 2022-2023
Pijnpunt is het toevoegen van 2 uur P&D in 2 havo/vwo: hoe kun je
verantwoorden dat een klas er 2 uur bovenop in de lessentabel krijgt?
Vinden we dit wel of niet wenselijk? Idee: we gaan het komend schooljaar
zo proberen.

Bij de langetermijnvraag over P&D speelt niet alleen de visie op P&D, maar
ook de praktische inpassing in de lessentabel in jaar 3 en verder.

Er is al eerder besloten om de ‘pilot’ te verlengen tot twee jaar. Dit betekent
dan ook dat we akkoord gaan met de aanpassingen van P&D in de
lessentabel jaar 2. Daarnaast besluit de MR dat we na periode 1 van
schooljaar 2022-2023 P&D uitgebreid gaan evalueren.

Dan de vraag over wiskunde D en de uitbreiding in een lessentabel. Het
voorstel is om WiD meer uur te geven, en dan de A4/A5 jaren samen te
voegen en in A6 dan 2 uur aan te bieden. Inhoudelijk klinkt het voorstel
solide: het is een volwaardig vak waarin het tempo erg hoog ligt. 1 les
missen kan heel vervelend zijn voor een leerling.

Schoolbreed is er een afweging die gemaakt moeten: willen we dit voor zo’n
kleine club leerlingen aanbieden? Hoe staan we hier als school tegenover,
kunnen we dit verantwoorden? Het kost redelijk veel geld, dus we moeten
zorgvuldig de plussen en minnen afwegen.

Het lijkt erop alsof we wiskunde D meer in lijn trekken met andere vakken
waar weinig leerlingen zitten. Ook zien we dat we als school relatief weinig
extra vakken aanbieden, dus we staan achter de keuze om voor een selecte
groep leerlingen de extra uitdaging van WiD te blijven aanbieden. En als het
voor het vak noodzakelijk is om het aantal uren uit te breiden, dan klinkt
dat voor de MR plausibel.
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De MR stemt in met het voorstel van de sectie wiskunde betreft de
aanpassingen van WiD in de lessentabel van A4, A5 en A6.

g. Bij de rondvraag van vorige vergadering het thema BYOD al besproken,
betreft contactpersonen/vertrouwenspersonen: deze zijn bekend bij
personeel, ouders en leerlingen.

5. Personeelsgeleding
6. Oudergeleding
7. Leerlinggeleding
8. Rondvraag (voor de volgende vergadering)

a. Jan: hoe zit het met het tutorprogramma? Is dat de school uit of niet, en als
het er nog is: hoe is dat te rijmen met de “Wet vrijwillige ouderbijdrage”?

b. Chris: er zijn vorige jaar meerdere aanpassingen in de lessentabel gedaan.
Dit heeft gevolgen voor de formatie en de financiën. Kunnen we informatie
ophalen over de wijzigingen in de lessentabel van vorig jaar? Hoe bevalt het
de betrokken secties?

9. Sluiting vergadering om 17:45.
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