NOTULEN MR VERGADERING
d.d. 22 september 2020 om 19:30 uur
Aanwezig MR: Mevr. L. Stokman (voorzitter), Dhr. T. Veerman (secretaris), Dhr. A. Overmeer (P),
Mevr. L. Mooijer (P), Mevr. M. Muijs (P), Dhr. N. Klein (P), Dhr. J. Pannekeet (O), Mevr. M. van Luyk
(O), Mevr. A. Hondema (O), Mevr. B. Schilder (L), Mevr. E. Keizer (L), Mevr. M. Kaars (L)
Afwezig MR: --Aanwezig namens bevoegd gezag: Dhr. K. Laan (rector), Dhr. H. Rollingswier (conrector)
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30. Alle aanwezigen worden welkom geheten. De
voorzitter biedt namens de PMR excuses aan dat de informatie over het mislukken van het sociaal
plan niet is verstuurd aan de ouder- en leerlinggeleding. Er wordt gevraagd of deze informatie alsnog
opgestuurd kan worden. De secretaris zal hier zorg voor dragen.
Actiepunten:
De secretaris stuurt de informatie over het mislukken van het sociaal plan door aan ouder- en
leerlinggeleding.

2. Notulen vergadering 30 juni
Opmerkingen:
• Op pag. 2: ‘RINE’ moet zijn ‘RI&E’ (spelfout)
• Op pag. 5: ‘aanpassig’ moet zijn ‘aanpassing’ (spelfout)
De notulen worden na deze wijzigingen vastgesteld.

3. Kennismaking nieuwe rector
De rector heeft zich al voorgesteld aan ouderraad en leerlingenraad en in een eerder stadium aan de
PMR, dus dit agendapunt is niet meer nodig.

4. PTA’s (ter instemming)
Vraag: In de pta’s voor 3 vmbo is te lezen “Indien de kandidaat bij het herexamen gebruik maakt van
de terugvaloptie voor een vak naar een lager niveau blijft het SE-cijfer op het hogere niveau
gehandhaafd.”. Waarom is hier voor gekozen?
Antwoord: Een nieuw schoolexamen doen na het centraal examen is niet te doen. Voor
omrekenfactoren zijn geen richtlijnen en zo zouden we eigenlijk ook niet met cijfers om moeten
gaan. Dit is de enige voor de hand liggende optie.
1

Vraag: er is een rekentoets opgenomen in alle pta’s voor leerlingen die geen wiskunde doen. Is dit
landelijk?
Antwoord: Ja, dit is een landelijke regel. Het cijfer telt niet mee in de slaag-zak-regeling, maar er
moet wel een schoolexamen worden afgenomen. De school is vrij in de vorm.
Vraag: worden er dan ook rekenlessen aangeboden?
Antwoord: ja, twee wiskundedocenten gaan rekenlessen verzorgen, afgestemd op de resultaten van
een diagnostische toets.
Vraag: is wiskunde niet verplicht op havo en vmbo?
Antwoord: Nee, op vmbo is het niet verplicht, op havo is wiskunde niet verplicht voor leerlingen met
het profiel C&M.
Vraag: Moet de PMR een docent aanwijzen voor de examencommissie?
Antwoord: Deze regel staat al jaren in het pta, maar dit is tot op heden nooit gedaan. In het verleden
mocht het geen examinator zijn van de betreffende afdeling. Het bevoegd gezag stelt voor dat de
PMR wordt benaderd om een personeelslid aan te wijzen indien zich een probleem voor doet. De
PMR mag ook nu al vier personeelsleden aanwijzen (een voor elke afdeling) die benaderd worden in
geval van een probleem. De PMR mag hiervoor personeelsleden werven.
Actiepunten:
De PMR zal zich beraden op de aanstelling van leden van de examencommissie en hiervoor zo nodig
personeelsleden werven.

5. Rondvraag
Opmerking: De notulen zouden al in een eerder stadium verzonden moeten worden. Als we deze
vlak voor de volgende vergadering pas krijgen, kan het lastig zijn om te herinneren wat er precies is
gezegd.
Vraag: In het surveillancerooster van tentamenperiode B is er op een aantal momenten slechts één
surveillant aangewezen voor het extra-tijd-lokaal. Dit is niet de juiste gang van zaken, er moeten
minimaal twee surveillanten aanwezig zijn. Hoe wordt dit opgelost?
Antwoord: vaak neemt de roostermaker deze surveillance zelf op zich, maar de directie zal dit nog
even navragen.
Vraag: Is de planning die de secretaris heeft gestuurd voor de voltallige MR
Antwoord: Ja. De PMR overlegt daarnaast iedere dinsdag van 12.05 tot 12.55. Ouders en leerlingen
zijn hierbij ook welkom als zij in de gelegenheid zijn aan te schuiven.
Opmerking: Er is een planning gemaakt, waarbij de begroting op 28 september al wordt toegestuurd
aan de MR. Dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Er wordt voorgesteld om de PMR dinsdag 29
september voor te lichten over de begroting. Als ouders en leerlingen nog voor de volgende
geplande vergadering van 17 november op de hoogte willen worden gebracht door de rector,
kunnen zijn bij de PMR aanschuiven of een ander moment inplannen met de rector. De leden van de
MR gaan hiermee akkoord.
Opmerking: het normeringsboekje dient ook op de agenda van aanstaande vergadering van 17
november geplaatst te worden (ter instemming)
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Vraag: Zijn de notulen van de MR openbaar?
Antwoord: De secretaris zal uitzoeken of de notulen openbaar kunnen worden gemaakt. Voor nu zijn
de notulen nog niet beschikbaar voor geïnteresseerden van buiten de school.
Vervolgvraag: moeten de MR überhaupt openbaarheid willen? Staat er in de WMS dat openbaarheid
moet?
Antwoord: Notulen kunnen eventueel geanonimiseerd worden. Wat er volgens de WMS moet en
mag zal moeten worden opgezocht.
Vervolgvraag: is er nooit eerder gevraagd om inzage van notulen van de MR?
Antwoord: Niet van buiten (voor zover kan worden herinnerd), wel door het personeel.
Opmerking: In de notulen van de vorige MR vergadering staat dat de leerlingenraad akkoord was
met het schrappen van het hoofddoekjesverbod uit het leerlingenstatuut. Volgens de
leerlingengeleding is dit nooit gevraagd aan de leden van de leerlingenraad, alleen medegedeeld. De
leerlingenraad is hier eigenlijk nog niet over uit.
Antwoord: er is nog geen instemming verleend aan het leerlingenstatuut, dus er is nog ruimte om dit
te bespreken.
Vervolgvraag: is dit een onderdeel van het schoolreglement, of slechts van het leerlingenstatuut?
Antwoord: dat zal moeten worden uitgezocht door de directie.
Vervolgvraag: is dit niet een besluit dat door het bestuur moet worden genomen?
Antwoord: dit is in een eerder stadium al met het bestuur besproken. Het bestuur is er niet op tegen
om het verbod op te heffen.
De rector geeft verder aan graag aan te sluiten bij de leerlingenraad. Als dat nodig is, kunnen de
leerlingen hem uitnodigen voor een vergadering. De leerlingen geven aan dit te zullen doen.
Vraag: In de notulen komen veel onbeantwoorde vragen en actiepunten voor. Wie houdt hier regie
over? Kan er een actielijst toegevoegd worden aan de notulen?
Antwoord: De PMR is hier ook mee bezig. Een actiepuntenlijst is een goed idee en zal worden
toegevoegd vanaf deze vergadering.
Vraag: Er is een protocol opgesteld voor hybride lessen, waarbij leerlingen die thuis zitten de les via
een webcam kunnen volgen. Wat hierin gemist wordt is een afspraak met ouders en leerlingen dat
videolessen niet worden opgenomen en verspreid via social media. Een aantal docenten heeft
aangegeven zich hier niet veilig bij te voelen. Kan er ook niet naar alternatieven worden gezocht voor
de hybride lessen?
Antwoord: Er kan een toevoeging aan het protocol aangaande privacy van personeel worden
gemaakt. De directie geeft aan het belangrijk te vinden dat lessen hybride worden gegeven, omdat
anders de achterstand te hoog op kan lopen. Er is voor dit protocol met lichte dwang gekozen, omdat
de directie van mening is dat vrijblijvendheid niet goed werkt in deze situatie. Het team is echter nog
aan het ontdekken, dus het protocol kan nog gewijzigd worden in de loop van het schooljaar.
Alternatieve lesvormen zijn prima, als de leerlingen de les maar goed thuis kunnen volgen. Ouders
verlangen dit ook van de school.
Vervolgvraag: is er een mogelijkheid dat duidelijk wordt gemaakt welke leerlingen langdurig afwezig
zijn maar wel lessen thuis kunnen volgen?
Antwoord: dat zal worden uitgezocht door directie.
Vervolgvraag: Is er ook goed nagedacht over de logistiek van dit protocol?
Antwoord: Er zijn tien webcams aangeschaft, daar komt een beetje planning bij kijken in de
verdeling. Docenten zullen af en toe een beetje moeten improviseren.
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Vraag: Uitvoerend bestuur heeft aangekondigd de seniorenregeling nietig te gaan verklaren. In dat
geval wordt de regeling niet bevroren, maar gaat deze er helemaal af. Er is ook een voorgenomen
besluit dat het bevriezen/nietig verklaren al is doorgevoerd. Hoe zit dat?
Antwoord: --Vraag: sommige docenten vervangen langdurig collega’s, waarbij dit wordt verrekend in de
taakruimte. In een informeel overleg is aangegeven dat problemen hiermee met alle betreffende
docenten zijn opgelost. De PMR krijgt signalen dat dit niet is opgelost. Hoe zit dat?
Antwoord: --Vraag: gaat er beleid komen om benoemingen van taken/functies transparant te maken?
Antwoord: Hier hoeft geen beleid voor te worden gemaakt. De directie heeft aangegeven dat
vacatures en benoemingen openbaar worden gemaakt. Dat geldt in principe voor alle functies. Bij
sommige taken is dit lastig, omdat er bijvoorbeeld een opleiding voor nodig is, maar dit zal als
voorwaarde worden genoemd in de vacature.
Actiepunten:
De directie zoekt uit of er in het extra-tijd-lokaal extra surveillanten beschikbaar zijn op momenten
dat er maar één surveillant is ingedeeld (de roostermaker zelf?)
De secretaris zoekt uit wat er moet/mag/kan qua openbaarheid van notulen.
De directie zoekt uit of het hoofddoekjesverbod onderdeel is van het schoolreglement (en opheffing
dus ter instemming komt van hele MR), of slechts van het leerlingenstatuut (en opheffing dus ter
instemming komt van de leerlingengeleding)
De directie voegt een privacyclausule toe aan het protocol hybride lessen en communiceert dit aan
alle belanghebbenden.
De directie onderzoekt of via magister kenbaar kan worden gemaakt of afwezige leerlingen thuis
lessen kunnen volgen.
De directie geeft in een later stadium antwoord op de vragen over de seniorenregeling en de
vervanging in de taakruimte.

6. Sluiting
De voorzitter sluit de algemene vergadering om 21.00. De leden van de MR zullen nog besluiten
nemen (zie besluitenlijst)
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Overzicht Actiepunten
1. De secretaris stuurt de informatie over het mislukken van het sociaal plan door aan ouder- en
leerlinggeleding.
2. De PMR zal zich beraden op de aanstelling van leden van de examencommissie en hiervoor zo
nodig personeelsleden werven.
3. De directie zoekt uit of er in het extra-tijd-lokaal extra surveillanten beschikbaar zijn op
momenten dat er maar één surveillant is ingedeeld (de roostermaker zelf?)
4. De secretaris zoekt uit wat er moet/mag/kan qua openbaarheid van notulen.
5. De directie zoekt uit of het hoofddoekjesverbod onderdeel is van het schoolreglement (en
opheffing dus ter instemming komt van hele MR), of slechts van het leerlingenstatuut (en
opheffing dus ter instemming komt van de leerlingengeleding)
6. De directie voegt een privacyclausule toe aan het protocol hybride lessen en communiceert dit
aan alle belanghebbenden.
7. De directie onderzoekt of via magister kenbaar kan worden gemaakt of afwezige leerlingen thuis
lessen kunnen volgen.
8. De directie geeft in een later stadium antwoord op de vragen over de seniorenregeling en de
vervanging in de taakruimte.
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