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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD - Notulen 
 

MR-vergadering 
Datum: 29 september 2022 
Tijd:  15.30 uur  voorvergadering MR 

16.15- 18.00 uur MR met schoolleiding  

Plaats: A110 
 

Aanwezig: Jan Pouwels (voorzitter), Chris Smit (secretaris), Michiel Koekkoek, Sandra 

Natzijl, Liz Kruijer, Nynke Veenendaal, Sieto de Vries, Bas van der Spek, Reinoud Buijs 

(rector). 

 

Afmelding/afwezig: - 

 

1. Opening + vaststelling agenda 

a. De voorzitter opent de vergadering om 16.24 uur. 

 

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

a. Vraag over het verzuimprotocol: hoe loopt het (komen we tijdens een 

volgende MR-vergadering op terug) en komt er een leerlingenversie?  

Jan gaat een samenvatting voor leerlingen schrijven. 

De MR stelt de notulen vast en de secretaris verspreidt ze via de bekende 

kanalen. 

 

3. Mededelingen 

a. De nieuwe leden Sandra, Michiel, Nynke en Bas worden welkom geheten in 

de MR. 

b. De MR benoemt voor schooljaar 2022-2023 unaniem Jan Pouwels als 

voorzitter en Chris Smit als secretaris. 

c. Chris stuurt de data van de vergaderingen dit schooljaar door naar de rest 

van de MR. 

 

4. Agendapunten 

a. Uitgangspunten onderwijskundig beleid en lopende zaken 2022-2023 

De rector praat de MR bij. Een van de eerste uitgangspunten is dat ‘de basis 
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op orde’ moet. Dit geldt voor leerlingen, docenten en de schoolleiding. Rust 

en voorspelbaarheid creëren is hierbij een belangrijk doel.  
 

Inhoudelijk/pedagogisch/didactisch zijn er de laatste jaren veel 

verschillende vormen van onderwijs voorbij gekomen op de BSG. Het idee 

is dat we gaan toewerken naar de herkenbare BSG-les. Dit is bedoeld voor 

leerlingen zodat ze herkennen wat er op school gebeurt en om 

voorspelbaarheid te creëren. Het is geen blauwdruk in de zin dat alle 

docenten hetzelfde moet doen, maar het geeft wel een richting, bijv: we 

werken met lesdoelen en er zijn herkenbare momenten van 

feedback/formatief handelen in de les aanwezig. 
 

Volgend speerpunt wordt de inzet op de profilering van de BSG als kunst- 

en cultuurschool. Een vraag daarbij is: hoe positioneren we de creatieve 

vakken in de school? Kunnen we hier nog meer uithalen door bijvoorbeeld 

technische vakken die passen bij de creatieve vakken (zoals licht & geluid)? 

P&D past hier ook goed bij als brug tussen leren omgaan met computers en 

het ‘design’ gedeelte. De rector deelt een aantal scenario’s met de MR.  
 

Een andere manier waarop de profilering duidelijk wordt, zijn bijvoorbeeld 

de festivaldagen waarin de school dit schooljaar twee keer drie dagen in het 

teken van één thema samen aan de slag gaat. Hier hoort ook bij dat we voor 

het predicaat ‘cultuurprofielschool’ gaan. De oudergeleding vraagt zich af of 

dit nog wel een passend profiel is, leeft dit nog bij alle leerlingen, is dit juist 

niet beperkend? Er blijken veel leerlingen te zijn die heel enthousiast zijn 

over het cultuurprofiel. Bovendien: creativiteit gaat verder dan alleen het 

kunstprofiel: Het gaat in de breedte om o.a. het stimuleren van creatief 

denken en het ontwikkelingen van talenten van leerlingen. 
 

De kwaliteit van samenwerking is een volgende pijler. Docenten moeten 

meer mogelijkheden krijgen om zich professioneel (en samen) te 

ontwikkelen. Hier is o.a. de dinsdagmiddag voor gereserveerd en is er een 

externe organisatie ingevlogen om ons hierbij de helpen. Dit grijpt in op alle 

onderdelen van de school: organisatie, leiderschap, kwaliteit, etc. 

De oudergeleding vraagt zich af hoe dit er precies uit ziet: krijgen docenten 

daadwerkelijk de tijd/mogelijkheid om hier samen aan te werken? Kijken 
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docenten wel eens bij elkaar en leren ze van elkaar? Wordt er inhoudelijk 

samengewerkt? Komt de schoolleiding daadwerkelijk af en toe langs in de 

lessen? De rector licht toe dat er bepaalde onderdelen hiervan al gebeuren, 

maar dat er ook nog heel veel potentie is om dit te verbeteren. Er wordt wel 

al gekeken naar de beschikbare data (bijv. examenresultaten) en vanuit 

SOVON worden er wel kwaliteitsvisitaties gedaan. 
 

Al deze uitgangspunten gaan een visie vormen en dit zal de basis van het 

nieuwe schoolplan zijn en ook passen binnen het (vernieuwde) strategisch 

beleidsplan van SOVON. 

 

b. Inzet NPO-gelden 2022-2023 

De MR stemt in met de inzet NPO-gelden 2022-2023. 

 

De rector geeft toelichting over de achtergrond van het proces van het 

inzetten van de NPO-gelden in 2022-2023. De MR en de rector bespreken 

vervolgens de financiële gevolgen van het wegvallen van de NPO-gelden per 

2023-2024. De rector geeft wel aan dat er na het wegvallen van de NPO-

gelden voldoende alternatieve subsidies beschikbaar zullen blijven, maar 

dat er ook kritisch gekeken zal moeten worden naar het huidige 

hulpaanbod dat momenteel grotendeels uit de NPO-gelden betaald wordt. 

 

c. PTA’s en examenreglement 2022-2023 

De MR stemt in met de PTA’s en het examenreglement 2022-2023. 

 

d. MR reglement 2022-2023 + huishoudelijk reglement 2022-2023 

De MR stemt in met de reglementen voor schooljaar 2022-2023. De MR en 

de rector spreken de ambitie uit om dit schooljaar de deadline voor het 

aanleveren van stukken voor een vergadering strakker te handhaven. 

 

e. Informatie over de verzorgde onderwijstijd schooljaar 2021-2022 

De roostermaker laat in Zermelo de daadwerkelijk verzorgde onderwijstijd 

voor een aantal afdelingen in schooljaar 2021-2022 aan de MR zien. 

Duidelijk is dat zaken als de toetsweken en de week dat de school gesloten 

was door corona voor de zomervakantie impact hebben gehad op de 
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onderwijstijd. De schoolleiding is nu aan zet om de aangeboden 

onderwijstijd verder te analyseren en met conclusies te komen. We zetten 

het onderwerp voor de volgende MR op de agenda om er verder over te 

praten. 

 

f. Structuur afdelingen BSG 

De rector licht toe aan de MR dat de structuur van de afdelingen bepalend is 

voor de cultuur en dus ook hoe je samenwerkt en om het beste onderwijs 

voor de leerlingen te verzorgen. Het is logisch als afdelingen een 

gemeenschappelijk doel hebben, want dan kunnen ze een team gaan 

vormen. Hier is de nieuwe afdeling klas 1 en 2 die in voorbereiding is een 

voorbeeld van: na klas 2 wordt er gedetermineerd op welk niveau de 

leerling terecht zou moeten komen. Deze overkoepelende klus bij klas 1 en 

2 maakt dat we daar graag één afdelingsleider bij willen hebben. Hier komt 

een vacature voor, deze wordt z.s.m. intern uitgezet. De rest van de 

structuur en de huidige bezetting blijft dit schooljaar gelden. Hier is de PMR 

in een eerder stadium mee akkoord gegaan. 
 

Dit schooljaar gaan we afstemmen wat een duurzame, werkbare en 

betaalbare structuur van afdelingen gaat worden. Verschillende scholen 

pakken dit zeer verschillend aan, dus er zijn veel opties en mogelijkheden 

om deze structuur in te vullen. Uitdaging in onderwijsland blijft altijd: hoe 

zorg je ervoor dat je borgt dat informatie afdelingsoverstijgend wordt 

uitgewisseld en dat afdelingen ook daadwerkelijk teams gaan vormen? 

 

De MR vraagt zich af wat het tijdpad en het proces wordt wat betreft het 

vaststellen van de nieuwe afdelingsleiderstructuur. De schoolleiding voert 

er al gesprekken over en de PMR gaat ook in overleg met de schoolleiding 

om dit gedurende het jaar te onderzoeken. De oudergeleding vraagt zich af 

of er mogelijkheden zijn om bij andere scholen te gaan kijken die het 

misschien al volgens ons idee voor elkaar hebben. De oudergeleding zou 

graag meegaan als de rector op bezoek gaat bij een school om een goed 

voorbeeld te bekijken. 
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g. P&D 

De MR vraagt zich af: wat wordt het tijdpad voor de verdere ontwikkeling 

van P&D en hoe staat het vak er momenteel voor? De rector schetst de 

huidige situatie. Er zijn personele wisselingen bij het vak geweest, maar 

met de mensen die we nu hebben loopt het aardig. P&D past ook goed bij 

het profiel van de school. Valkuilen zijn dat er andere vakken (deels) voor 

zijn geweken, dat de langetermijnstructuur nog onduidelijk is en dat het 

vinden van bevoegde en/of bekwame docenten een grote uitdaging is. De 

uiteindelijke vraag die wij ons stellen is: wat willen we met het vak? Hoe 

passen we het in binnen de school? Het uitgangspunt zou moeten zijn: als 

we het doen, dan moeten we het goed doen. Dus kunnen we het vak 

misschien niet beter in de breedte aanbieden? Of toch doortrekken naar het 

(voor)examenjaar? Hier moeten nog keuzes in gemaakt worden. 
 

De rector is onder andere hierover in gesprek met examenleerlingen om te 

kijken hoe ze terugkijken op hun BSG-tijd en om na te denken over wat de 

BSG in de komende jaren nodig heeft, bijvoorbeeld qua digitale middelen en 

vaardigheden. Er is ook een oproep richting docenten geweest om aan te 

haken bij P&D. Hier is nog geen animo voor. De rector en de MR zijn het er 

over eens het dat het nadenken over de positie van het vak begint bij visie: 

dus die moet eerst op (uitgebreider) papier komen. Er is overeenstemming 

over het feit dat het vak past binnen het profiel van een kust- en 

cultuurschool en binnen de vraagstukken van de moderne tijd.  
 

We spreken af: P&D heeft plek op de BSG en blijft in schooljaar 2023-2024 

grotendeels in de huidige vorm. De nieuwe brugklassen en 2e klassen 

kunnen P&D (blijven) volgen. Maar de verdere uitwerking staat nog ter 

discussie. Vragen als: ”Wat doen we in leerjaar 3? Bieden we P&D voor 

meer leerlingen aan? Wat doen we met drama?” blijven spelen. Reinoud zet 

vóór de volgende MR vergadering een tijdpad/proces op papier hoe we 

hiermee verdergaan en wanneer we knopen door gaan hakken. De MR blijft 

van mening dat evalueren ook nog moet gebeuren, maar wellicht op een 

later moment in het schooljaar. 
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h. Media Business Mavo 

De MR vraagt: wat is de status en wat zijn de exacte wettelijke eisen?  

Rector licht toe: het loopt. Ger de Haas is kartrekker, hij zorgt ervoor dat 

het proces loopt en er mensen bij elkaar komen om het er over te hebben. 

Er wordt voortgeborduurd op het werk dat de eerdere werkgroep al 

gedaan heeft. En qua wettelijke eisen: wat er bij de MR en rector bekend is, 

is dat vanaf schooljaar 2024/2025 er in klas 3 mavo moet worden gestart 

met een praktijkvak. Maar dit moet nog verder uitgezocht worden. De 

rector pikt dit op en komt voor de volgende MR vergadering met een stuk 

waarin de wettelijke eisen duidelijk worden. 
 

De MR vraagt de rector ook om te onderzoeken of er nog andere 

mogelijkheden en smaken zijn dan Media Business Mavo? Liggen er andere 

kansen die we kunnen pakken? Is het mogelijk om meer aan te sluiten op 

het profiel van de school en de vakken die we al aanbieden? 

 

i. Resultaten en vervolg cultuuronderzoek 2022 

De MR vraagt Reinoud of (er een versie van) de resultaten van het 

cultuuronderzoek dat vorig jaar gehouden is gedeeld kan worden met de 

ouders en leerlingen van de MR. De precieze resultaten worden niet 

inhoudelijk doorgestuurd maar de rector licht dit mondeling tijdens de 

volgende vergadering toe. 

 

j. De aanstaande verbouwing en verhuizing van de BSG 

Chris praat de MR bij over de laatste ontwikkelingen en laat een aantal 

impressies zien van het nieuwe gebouw.  

 

5. Personeelsgeleding 

Het uitwerken en het implementeren van het handelingsprotocol middelengebruik 

is een actueel thema binnen de school. Er zijn recent incidenten geweest en is 

wenselijk om hier een duidelijk protocol voor te hebben. Sandra is hier met een 

groep mensen mee bezig en het idee is dat we op de volgende MR-vergadering een 

klap op een finaal stuk kunnen geven. 

 

 



 
 

7 

6. Oudergeleding 

Idee: kan de MR naar de achterban/ouders communiceren wie we zijn en wat de MR 

doet? De MR vindt het een goed plan om dit in de komende BSG-berichten naar 

ouders te plaatsen. De voorzitter maakt een opzet voor een tekst. 
 

De MR vraagt wat de status is van het sectorplan rondom corona. Rector legt uit dat 

die verantwoordelijkheid ligt bij SOVON. Er wordt centraal beleid gemaakt en 

afgestemd met de GMR. Dit zal vervolgens gelden voor de scholen van SOVON. Ook 

de CO2-meters in de lokalen zijn besproken: ze blijken wel al in huis te zijn maar 

moeten nog geïnstalleerd worden in de lokalen. Dit gaat op korte termijn gebeuren. 

 

7. Leerlinggeleding 

De ouder- én leerlinggeledingen vinden het eten in de kantine behoorlijk duur. 

Bovendien kun je vraagtekens zetten bij hoe gezond het aanbod is. Het lijkt alsof 

leerlingen steeds meer hun eten bij de lokale supermarkt halen en dan heb je er als 

school helemaal geen zicht op. De MR vraagt ook naar het nieuws over dat er budget 

beschikbaar komt voor bijvoorbeeld (gezond) ontbijt voor leerlingen op school. 

Kunnen we daar iets mee? Bijv. koppelen aan ons keurmerk De Gezonde School? 

Sandra gaat met het thema voeding binnen de gezonde school aan de slag en betrekt 

daar ook het aanbod in de kantine bij.  
 

De leerlinggeleding wil met de conciërges in gesprek of er mogelijkheden zijn om 

warme dranken voor leerlingen beschikbaar te maken.  
 

Ook wil de leerlinggeleding nog graag een mogelijkheid om hun handen te drogen 

op de toiletten. Dit kan alle langere tijd en dat wordt als onprettig ervaren. De rector 

gaat het bespreken met de conciërges. 
 

De MR heeft ook gepraat over de mogelijkheden om gratis menstruatieproducten 

aan te bieden voor leerlingen. Hier gaan we in een later stadium verder over praten 

om hier een praktische invulling aan te geven. 

 

8. Rondvraag (voor de volgende vergadering) 

 

9. Sluiting vergadering om 18.18 uur. 


