Notulen MR vergadering dd. 13 april 2021
Aanwezig: Tom Veerman (vz), Marjolein Muijs (secr), Andre Overmeer, Loes Mooijer, Bert Korf, Niels
Klein, Monique van Luyck, Jack Pannekeet, Anneke Hondema, Marin Kaars, Esmee Keizer, Kees Laan,
Henk Rollingswier.
Gasten: afdelingsleiders Bert van ’t Ende, Chantal Ruckert, Dick Kwakman, Jordy Klein en UB
Margareth Runderkamp.
Toehoorders: 2 ouders uit de ouderraad
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn 2 ouders uit de ouderraad
aanwezig als toehoorder.
2. Notulen dd. 18 februari/2 maart 2021
a. Vaststellen notulen
Pag. 2, punt 5 4e streepje: ‘wel zijn er wel aan het over nadenken’ moet zijn ‘we zijn er wel aan het
over nadenken’.
Pag. 7 e.v.: de benaming van de profielen van het vmbo moet het &-teken tussen.
Pag. 7, bovenaan: zin ‘Een lid van de PMR…’ moet zijn: Een lid van de PMR geeft aan dat dit niet via
de mail kan. Iedereen moet alle vragen kunnen horen en direct kunnen reageren. Gevraagd wordt
om hiervoor een bijeenkomst te plannen.
Pag. 8, 1e zin: ‘kiezen tussen HBR….’ Moet zijn ‘kiezen in de afdeling BK tussen HBR en D&P en in de
afdeling GL tussen E&O en D&P.’
Met inachtneming van bovenstaande wijzigingen zijn de notulen goedgekeurd.
b. Voortgang afspraken
1. Pauzetijden A-rooster: Het betreft de pauzetijd na het 7e uur bij een gewoon A-rooster, dat is om
13.25 uur. Daar is nog niets mee gedaan. We draaien nu een ander rooster dan normaal. We willen
aan het eind van het jaar kijken hoe het rooster voor volgend jaar eruit gaat zien en kijken hoe we
ermee om moeten gaan.
- Bij het invoeren van de nieuwe lestijden is met de leerlingen besproken dat bij een A-rooster het 7e
uur eraf gehaald zou worden. Daarmee zijn de leerlingen toen gerustgesteld. -> Dit is dan besproken
met de vorige rector, de conrector was daarvan niet op de hoogte. De kans is groot dat we dit jaar
niet meer met een normaal rooster kunnen draaien. We moeten gaan kijken hoe de roosters er
volgend jaar gaan uitzien. Als veel klassen maar les hebben t/m het 7e uur, zullen ze niet blij zijn als
de pauze naar voren gehaald wordt. De conrector stelt voor om samen met de leerlingenraad
hierover te overleggen.
Een ouder vraagt of een aanpassing van de lestijden ook weer voorgelegd zal worden aan de MR. Dit
klopt. Zij geeft ook aan dat het laten vervallen van het 7e uur niet zomaar kan bij veel mensen i.v.m.
de thuissituatie.
2. Enquête over schooltijden: Dit is toegezegd. -> Dit is een actiepunt, maar het is geen gewoon jaar
geweest. Het voelt niet goed om mensen nu te gaan vragen wat ze ervan vinden.
- Wellicht kan er dan toch een mail naar ouders verzonden worden met de mededeling dat het nu
geen zin heeft maar dat de school er wel op terugkomt. -> De vraagstelling moet goed overlegd
worden, we moeten wat kunnen met de uitslag. Wellicht kunnen we een klein groepje samenstellen
met een ouder en leerling erbij om te kijken naar de vragen. Het zou wel mooi zijn als het toch kan
voor de zomer. Het heeft de aandacht.
3. Uren LO na 2 TH: Wanneer leerlingen na 2 TH naar de T-richting gaan, komen ze in hun totale
loopbaan 1 uur LO tekort. Hier zou naar gekeken worden, maar is niet aangepast in het nieuwe
voorstel lessentabel. -> Er is uiteindelijk gekozen voor geen wijziging. We moeten het met zo min
mogelijk middelen doen. We zitten hiermee een klein beetje onder de adviestabel, maar die is niet
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meer verplicht. We houden ons er zoveel mogelijk aan. Het betreft maar een klein groepje leerlingen
dat dit treft.
Vanuit de afdelingsleiders komt de toevoeging dat er in principe in de 1e 2 jaar niets is veranderd,
leerlingen krijgen in de 1e klas 4 uur en 2e klas 2 uur LO. Verder wordt er een impuls gegeven aan
bewegingsonderwijs in BK2. Ook de keuzemodules bewegingsonderwijs in de 1e klas krijgen een
stevige poot. Over de hele school wordt de norm bewegingsonderwijs ruim gehaald. Ook in de vmbo
bovenbouw kunnen leerlingen nog kiezen voor sport en bewegen en geüniformeerde
dienstverlening.
4. Leerlingenstatuut dateert nog uit 2017: Het leerlingenstatuut zou elke 2 jaar vervangen moeten
worden. -> De directie wil het nog voor de zomervakantie aanbieden.
5. Vragen rondvraag vorige vergadering:
De 1e 2 vragen zijn al achterhaald.
3e vraag: Hoe zit het met de inzet van personeel met het 3e tijdvak?: We hebben er al iets over
gehoord, het moet nog meer vorm krijgen. -> Naar aanleiding van de toezegging van gelden is er een
verdeelmodule bedacht. Dit is met de PMR overlegd en is mondeling toegelicht. Er bleken toch nog
haken en ogen aan te zitten. Gevraagd wordt of de PMR er ook nog verder over wil nadenken, het
Mteam zal dit ook doen. Dan gaan we een regeling treffen voor vergoeding van het nakijkwerk/inzet
in het 3e tijdvak.
4. Financiering Cambridge examens
Dit punt is vorig jaar ook al voorgelegd. Het staat nu op de agenda ter informatie. Volgende
vergadering is het ter instemming van de gehele MR.
Vorig jaar waren er bedenkingen: We zitten in zwaar weer, hebben te maken met krimp. Gaat het
dan geen leerlingen kosten als er nu om geld gevraagd gaat worden. Er zijn 4 hoofdredenen om het
toch te doen:
1. We hebben het geld nodig.
2. Van alle scholen in de omgeving zijn wij de enige school waar het gratis is. Bijv. Werenfridus vraagt
ook geld voor de extra inzet van de docenten voor de cambridge lessen. Dat willen wij niet.
3. Het is aan enkele ouders van nieuwe leerlingen voorgelegd. Zij vonden het niet meer dan normaal
dat er een vergoeding tegenover staat.
4. De sectie Engels heeft erop aangedrongen. Ze willen dat de vrijblijvendheid eraf gaat. Het is meer
dan redelijk dat voor de examens een vergoeding wordt gevraagd.
- Worden de bijdragen in 1x tot 0 afgebouwd? -> In het voorstel is het zo geschreven om het in 1x te
doen, om de jaarlijkse kosten duidelijk te maken. Hier kan nog over gediscussieerd worden. We
kunnen ook aanbieden in termijnen te betalen.
- Is in het onderzoek meegenomen welk effect dit kan hebben op kinderen uit armere gezinnen? ->
Dat is niet meegenomen. Zoals voor alles zullen er middelen gezocht worden ter ondersteuning voor
gezinnen die moeite hebben met betalen.
Op korte termijn zal met een kleine delegatie van de MR hier nader over gesproken worden.
5. Aanpassing lessentabel (ter instemming)
Er is al veel over gezegd en gesproken. Vorige week is er overleg geweest met het Mteam. Er is nog
een aanvullende memo verschenen. Verdere toelichting is niet nodig.
- de directie geeft aan blij te zijn met de tips die zijn gegeven. Voor de examenklassen van volgend
jaar is het belangrijk alles in één jaar op te lossen. We moeten gebruik maken van de middelen die
we krijgen i.v.m. corona. Volgend jaar kunnen we mogelijk geld besteden aan lessen bovenop de
lessentabel. Dit zal zo’n halve ton gaan kosten. We denken dat we dit moeten gaan doen. Dit is een
eenmalig voorstel. Volgend jaar zullen de havo en Atheneum examenklassen dan de oude
lessentabel handhaven. Dit doortrekken voor de hele afdeling Atheneum vonden we teveel. We
weten niet in hoeverre we daarin moeten gaan. De leerlingen van de huidige Ath. 4 kunnen nog in 2
jaar anticiperen op de aanpassing, dat moet kunnen.
2

- De MR is blij met de aandacht voor de examenklassen. De leerlingen geven aan toch zorgen te
hebben over Ath. 4. Voor sommige vakken zal de aanpassing geen probleem zijn, voor andere vakken
wel. Is het een idee om dit aan de sectievoorzitters te vragen en misschien voor bepaalde vakken wel
extra gelden in te zetten? -> De directie zegt niet direct nee, het is misschien een volgende stap. We
krijgen 2 jaar coronagelden, dat is 2 x 8 ton. Deze gelden moeten goed besteed worden. We vinden
het in dit stadium te vroeg om het vast te leggen. We kunnen volgend jaar kijken of de gelden dan
voor schooljaar 22/23 ingezet moeten worden.
De leerlingen geven aan dit hoopgevend is maar niet geruststellend. Ze gaan nu wellicht lesstof
missen. Het gaat maar om 1 leerjaar Ath. 5. -> De directie heeft geluisterd naar de MR en meteen
een plan ingediend dat gunstig is voor de examenleerlingen. Ze geven nu mee over het voorgestelde
in gesprek te gaan, maar zeggen nog niets toe. De secties hebben al gereageerd op de bezuinigingen.
Het feit blijft dat we het niet kunnen betalen. De gelden komen pas over ruim een jaar. Zodra er
meer zekerheid is, kunnen we erover in gesprek.
- Mogen de toehoorders ook vragen stellen? -> Nee.
6. Rondvraag
- Staan er nog MR vergaderingen op de planning? -> 18/5 en 6/7.
- De OR heeft zorgen over de aandacht die besteed wordt aan de profielkeuze. Er is veel
onduidelijkheid voor de leerlingen. Ouders maken zich zorgen of het wel goed gaat. -> We zijn ons
hier bewust van. De decanen zijn er druk mee bezig. 3 H/A is nagenoeg rond, die hebben een
voorlopige profielkeuze gemaakt. De decaan van het vmbo is al enige weken ziek. We zijn ermee
bezig om het goed rond te krijgen. We gaan de ouders op de hoogte stellen van de stand van zaken.
Er komt een mail.
- De OR spreekt de hoop uit dat met invoering van de nieuwe lessentabel de slagingspercentages
gehandhaafd blijven. -> De MR deelt die hoop.
7. Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 20.25 uur.
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