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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD - Notulen 
 

MR-vergadering 
Datum: 29 juni 2022 
Tijd:  16:00 uur  voorvergadering MR 

16:30- 18:00 uur MR met schoolleiding  

 18:00 uur diner bij Bergen Binnen 
Plaats: De Huiskamer (A019) 
 

Aanwezig: Peter Baas (voorzitter), Chris Smit (secretaris), Reinoud Buijs (rector), Kick 

Zwart (leerling), Jan Pouwels (personeel), Liz Kruijer (leerling), Sieto de Vries (ouder), 

Glenn Godet (ouder). 

 

Afmelding/afwezig:  

 

1. Opening + vaststelling agenda 

a. De voorzitter opent de vergadering om 16:38. 

 

2. Notulen en actie-/besluitenlijst vorige vergadering (29 juni 2022) 

a. Notulen + actielijst akkoord (al eerder besproken). 

 

3. Mededelingen 

a. We nemen afscheid van vier leden. Dit doen we tijdens het eten. 

b. De rector deelt mee dat we een pilot ‘leerlingbegeleiding’ gaan opzetten. 

Een collega krijgt taakuren om hiermee aan de slag te gaan. Dit gaat grondig 

geëvalueerd worden om er over na te denken of dit wel/niet volstaat en bij 

de school past. Vervolgens kunnen we dan kijken of we deze begeleiding 

juist intern of extern willen hebben en op welke manier dat door wie het 

beste gedaan kan worden. 

 

4. Agendapunten 

a. Rondvragen vorige vergadering 

Geen bijzonderheden.  

 

b. Cijfers over onderwijstijd 2021-2022 

Vraag oudergeleding: leerlingen/ouders ervaren veel lesuitval. Dus hoe zit 
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het met de verzuimcijfers van collega’s/leraren? En hoe is de relatie tussen 

het personeel (onderling) en het MT? 
 

De rector licht toe: onderwijstijd gaan we meer handhaven door 

toetsweken af te schaffen in klas 1 en 2. Ook de activiteitenweken worden 

afgeschaft in de huidige vorm. Activiteiten worden beter in elkaar gepast. 

Dus qua lesuitval zijn we vooral bezig met het efficienter organiseren van 

de school. 
 

En het ziekteverzuim onder personeel? Lijkt hoger dan landelijk gemiddeld. 

Er is wel sprake van een actief beleid: mensen worden nagebeld en actief 

gevraagd hoe het gaat. Het aantal ‘zieken’ per dag lijkt hoog. Corona heeft 

ook een rol gespeeld. Arbo wordt waar nodig ingeschakeld. Ziekteverzuim 

is overigens niet hoger dan bij andere scholen binnen de stichting. Waar 

nodig voeren we ook een actief preventiebeleid.  
 

De rector wil graag nog een overzicht van de afwezigheid van alle collega’s, 

niet als controle, maar wel om zoveel mogelijk verzuim te voorkomen en 

vroegtijdig te signaleren waar nodig. 
 

Verder volgt er nog een korte discussie over het wel/niet goedkeuren van 

verlof door collega’s (bijv. voor deskundigheidsbevordering of IKB etc.). Is 

het een idee om daar meer beleid op te gaan vormen? 

 

Nog een kritisch punt van de rector richting personeel: alle docenten 

moeten in Magister alle lessen afsluiten en zorgvuldiger de absenten 

bijhouden. Dit is belangrijk voor de onderwijstijd én de absentieregistratie. 

 

c. Schoolgids 2022-2023 

We hebben een recente, maar niet de allerlaatste versie. Er zijn nog wat 

zaken die open staan. Bijvoorbeeld het bevorderingsbeleid in klas 1 en 2, en 

de afdelingenstructuur van de school. Hier moet nog een daadwerkelijke 

definitieve versie van komen. We wachten het nog even af. 
 

Opmerking van de voorzitter: als we de structuur van de afdelingen gaan 

wijzigen, dan zullen we dit ook via de MR moeten vaststellen. MR krijgt 
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alvast wat informatie over de mensen die bij de betreffende afdelingen 

zouden kunnen komen. Maar de discussie gaat vooral over hoe we het nou 

precies gaan inrichten. Komt er een afdelingsleider voor klas 1 en 2? Wat 

doen we dan met de huidige afdelingsleiders? En de bovenbouw mavo? 

 

Punt van de oudergeleding: blokje in de schoolgids over de vertrouwens-

/contactpersonen mag wat uitgebreider. 

 

d. Formatieplan 2022-2023 

Aanpassen pagina 5: in tabel bij hoofdstuk 3 tellen de totalen niet goed op. 

Er is ook nog een keertje T (vmbo-tl) ingeslopen i.p.v. M (mavo) 

 

Nog een korte discussie over het wel/niet hebben van 40-min rooster op de 

dinsdag. In combinatie met veel uitval/waarborgen van onderwijstijd is dan 

dus de vraag of het dan ook handig is om dat 40-min te handhaven. We zien 

wel dat we momenten nodig hebben om elkaar te ontmoeten als school en 

personeel. De school moet zich gaan ontwikkelen en dat willen we graag 

samen doen op de dinsdagmiddag. Daarnaast speelt de roostersituatie: als 

je eerder op dinsdag stopt (met 50-min rooster) heb je minder 

‘roosterposities’. Dan heb je op dinsdag weinig ruimte en dan heb je dus 

meer achtste lesuren op de andere dagen. 
 

We spreken af dat de ouders en leerlingen beter geïnformeerd moeten 

worden: ouder- en leerling-geledingen snappen het idee, maar vinden dat 

dit beter uitgelegd moet worden aan leerlingen en ouders.  
 

MR stemt in met het Formatieplan 2022-2023 (mits laatste aanpassingen 

gedaan). 

 

e. Verzuimprotocol 2022-2023 

Na korte verheldering van de rector: MR stemt in met het Verzuimprotocol 

2022-2023. 

 

De technische afwikkeling (hoe komen de meldingen in Magister en kan 

bijv. tandartsbezoek ook in Magister?) ligt nog bij de administratie. Dit 

wordt z.s.m. opgelost. 
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Kick stelt voor om een soort ‘leerlingversie’ te maken over de 

verzuimregels op de BSG: goed idee! 
 

Personeel en leerlingen worden na de zomervakantie uitgebreider 

geïnformeerd. 

 

f. Invulling toetsweken/activiteiten 2022-2023 

De rector licht vooral toe met welke afwegingen en met welke 

zorgvuldigheid het beleid tot stand is gekomen om de toetsweken in 

schooljaar 1 en 2 af te schaffen en in andere klassen te handhaven. We 

hebben een productieve studiemiddag gehad en deze uitkomst was na 

zorgvuldig afstemmen en afwegen het eindresultaat. 
 

MR stemt in met het gewijzigde beleid rondom de toets- en 

activiteitenweken 2022-2023. 

 

g. Overgangsnormen 2022-2023 + beleid lesgeven klas 1 en 2. 

De discussie gaat er vooral om hoe we het bedoelde beleid goed op papier 

zetten en hoe we de determinatie en overgangsnormen vormgeven? We 

willen kijken naar meer factoren dan alleen cijfers: het gaat ook om 

waarnemingen, motivatie, inzet, etc.  
 

Maar hoe maken we dit inzichtelijk voor leerlingen en ouders? En hoe gaat 

het team daar inzicht in krijgen? Hoe communiceren we naar leerlingen en 

ouders hoe wij dit inzichtelijk maken? Etc.  
 

Oudergeleding zou het heel fijn vinden om duidelijk te maken hoe we die 

parameters dan vormgeven. We gaan toewerken naar de leerlingen meer 

laten  leren om het leren, het werken aan motivatie van leerlingen en niet 

blind te staren op cijfers. 
 

Duidelijk is in ieder geval dat we een tweejarige brugperiode gaan hanteren 

en de determinatie uitstellen tot het einde van de tweede klas. 
 

De ‘eis’ voor Frans/Duits bij het vwo is bijv. ook iets dat nog ter discussie 
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staat. Stuk ligt nog ter discussie. We gaan het nog bespreken met het team. 

Eindversie volgt. 

 

h. Notitie evaluatie NPO-gelden + inzet 2022-2023 

Stuk ligt nog ter discussie. De rector vraagt input van de MR. 
 

We willen gerichtere hulp ipv ‘hagelschot’ zoals bijv. de huidige opzet van 

de hubs. We willen dit efficiënter inrichten. Ondanks positieve verhalen van 

ouders. Ook de NUMO komt voorbij: is in de vorm van het afgelopen 

schooljaar afgeschaft, want paste zo niet bij de school. Dus we gaan niet 

meer leerlingen verplichten om tijdens een bepaald uur in een lokaal met 

een docent aanwezig te zijn. 
 

En de vavo? Leerlingen moeten niet meer heen, dus dat richten we ook 

anders in. Tutoraat gaat nog opgezet en georganiseerd worden. 

En ten slotte liggen er ook nog kansen om het geld in te zetten om het team 

te professionaliseren.  

 

5. Personeelsgeleding 

6. Oudergeleding 

De oudergeleding ziet kansen om leerlingen meer intrinstiek te motiveren in plaats 

van almaar meer te begeleiden en te begeleiden. De school wil hier nadrukkelijk ook 

meer naartoe bewegen. 

 

7. Leerlinggeleding 

Voortgang anders inrichten PWS? Kick zijn initiatief heeft effect gehad! We hebben 

nu daadwerkelijk een PWS-uur. Het eerste half jaar in havo 5 een blokuur en het 

tweede half jaar een blokuur in vwo 5. 
 

Leerlingenraad voortgang: de leerlinggeleding heeft een mailtje gestuurd, maar vrij 

weinig opkomst/reacties van leerlingen. Dus wellicht moet er gewoon een algemene 

oproep worden gedaan naar alle leerlingen waarin de rector eens in de zoveel tijd 

met een paar leerlingen samenkomt. 

8. Rondvraag (voor de volgende vergadering) 

9. Sluiting vergadering om 18:00 


