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9 juni 2020 
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 MR 18.30 - 19.00 uur 

1 Schoolkosten 
Michiel: OMR heeft een document van Remco 
gekregen, op- en aanmerkingen zijn teruggekoppeld 
op 14 mei.  

OMR  

2 Coaching OOP 
PMR heeft vragen en zorgen over ondersteuning van 
onderwijsassistenten.  
Korneel heeft naar aanleiding van de voorbespreking 
van de agenda het visiedocument OA gedeeld in de 
agenda.  

PMR  

3 Werkdrukvermindering OP 
★ inzet OOP als vervanging voor OP  

PMR vind dit een oplossing voor korte termijn 
als een vacature niet vervuld kan worden, 
maar zeker niet voor de langere termijn. 
Kanttekening hierbij is wel dat er een OA1 
wordt ingezet hiervoor. 

★ vacatures vervullen in tijd van krapte op de 
arbeidsmarkt, is er een beleidsplan? 
PMR inbrengen in de GMR→ LAM mailt 
Marcus van Rest. 

PMR  

4 Vervanging Michiel 
Oproep van René is vandaag aan de ouders gemaild, 
vanmiddag heeft hij ook apart een ouder via mail 
benaderd. Het wachten is op reacties van ouders. 

OMR  

5 E-mailadres 
MON vraagt aan WIS of iedereen van de MR 
gekoppeld is aan dit e-mailadres. 

  

 
 

 
MR en directie 19.00 - 20.30 uur 
 

 

MR   gehele medezeggenschapsraad 
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1 Opening en vaststellen agenda 
De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur en 
heet de aanwezigen welkom. 

LAM  

2 Notulen 14 april 
De notulen zijn aangenomen. 

MR  

3 Vanuit de schoolleiding 
★ terug naar school 

Weer begonnen n.a.v. document herstart 
onderwijs samengesteld door een werkgroep 
van collega’s, leerling en ouder. 
Over het algemeen is de herstart goed 
verlopen. Pien stuurt binnenkort een vragenlijst 
rond onder collega’s om de herstart te 
evalueren en te kijken of uitbreiding naar 3 
lesdagen haalbaar is. 

★ diploma-uitreiking 
Mentoren van examenkandidaten hebben 
donderdag 11 juni een online vergadering over 
de invulling van de diploma-uitreiking. In de 
jaaragenda staat deze op 8 juli gepland. 

BUK Inf. 

4 Schoolkosten (ouderbijdrage) 
★ Verslag bijeenkomst ouders/directie 

Voorstel overleg 18 juni 
★ René stuurt een mail met enkele (3) andere 

opties dan 18 juni aan Michiel, HBN en BUK. 

BUK bvf2 
OMR IR 

5 Schoolgids 
★ Bespreken tijdpad. 

Veranderingen op de laatste MR-vergadering 
dd 7 juli doornemen. 

BUK bvf1 
OMR IR 

6 Vervroeging keuze profielgebonden AVO-vakken 
★ Vraagt om herstart na 8 juni. 

Volgende vergadering meenemen→ als de 
keuze het nodig maakt om aanpassingen te 
doen aan de bevorderingsrichtlijnen 
Volgend jaar staat de vervroeging van de 
keuze op de MR-agenda. 

BUK ofv 
MR AR 

7 Huiswerkklas leerjaar 4 
★ Uitgesteld naar volgende vergadering.  

BUK bvf1 
MR IR 
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https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1k59mDlEyNkBXUcT2KwdFwsfdcrJI33YH
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Doel huiswerkklas: betere resultaten behalen 
voor leerlingen. Vooral in de TL-leerweg blijven 
opbrengsten achter, maar in elke leerweg is de 
trend dalende. Huiswerkklas inzetten in 
periode 3 als LO afgelopen is. 

8 Beleid buitenlesactiviteiten 
★ Stukje rondom reiskosten komt terug in de 

schoolkosten. 
★ Protocollen van andere scholen zijn gezocht 

en worden gebruikt als informatiebronnen. 
★ Volgende vergadering op de agenda. 

BUK bvf1 
OMR IR 
LMR 

9 Anti pestbeleid 
★ BUK heeft binnenkort overleg met VVL over 

stand van zaken. 
★ Volgend overleg op de agenda. 

BUK bvf2 
MR IR 

10 PTA en Magister n.a.v. notitie LO 
★ Extra aandacht voor leesbaarheid van het PTA 

mn voor leerlingen en ouders. Tijdens de 
bijeenkomst voor het invoeren van PTA in 
Magister in laatste lesweken door de 
sectievoorzitters wordt hierop gelet. 

★ BUK zorgt dat elk vak dezelfde terminologie 
gebruikt. 

★ BUK heeft overleg met BDS en WSP over 
toetscultuur op Veurs Voorburg. 

★ Michiel: hoe zit het met de vertaalslag van PTA 
naar Magister, snapt een ouder wat er in 
Magister staat? Hoe zit het met zichtbaarheid 
van docentkolommen voor ouders? → actie 
BUK 

★ Kan de systeembeheerder aanpassingen doen 
zodat er geen cijfers zichtbaar zijn bij vakken 
zoals LO en CKV waarbij leerlingen OTVG 
krijgen i.p.v. cijfers? → actie BUK 

BUK ovf 
MR  

11 Coaching OOP 
★ visiedocument inzet OA op Veurs Voorburg 
★ aanbeveling MR → OA die een nieuwe rol in 

de school gaat vervullen of nieuw in de school 

PMR bvf1 
PMR Ini 
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komt, coaching aanbieden (hulpvraag 
gestuurd) naast begeleiding van de vakdocent. 

★ vakdocenten die OA in hun les hebben ter 
ondersteuning en een hulpvraag hebben, 
kunnen deze neerleggen bij de coaches. 

★ BUK neemt dit mee naar de coaches. 

12 Werkdrukvermindering OP 
★ BUK binnenkort gesprek met 

Schoolblocks/monkey-apps omdat collega’s 
werkdruk ervaren door de slechte 
ict-vaardigheden van leerlingen. 

★ Volgend schooljaar minder teamvergaderingen 
en systematiek in team-, sectie- en 
mentorenvergaderingen zodat hier minder druk 
wordt ervaren. 

★ PMR gaat achterban raadplegen of 
ict-vaardigheden werkdruk vermindert en dit 
een goede investering van het geld is. 

BUK/PMR bvf1 
PMR IR 

 Rondvraag 
Linda: 
★ Coronageld overheid, hoe ga je dit inzetten? 

Hoeveel is het→  aanvraag kan gedaan 
worden voor 10% van de leerlingen, 900 euro 
per leerling. Voor leerlingen uit een APCG ( 
armoedeprobleemcumulatiegebied) kan een 
aanvraag gedaan worden voor 20% van de 
leerlingen. Na de zomervakantie wordt de 
subsidie aangevraagd tijdens de 2e tranche 
(18 aug tot 12 sep). BAN en HBN faciliteren 
om inventarisatie te doen en na te gaan wat 
welke leerling nodig heeft. 

★ Zomerschool aanvraag? 
Aanvraag voor subsidie is gedaan. Gericht op 
het bijspijkeren van leerlingen met 
achterstanden aan het eind van het schooljaar 
of aan het begin van het schooljaar. Afgelopen 
jaren hebben we Lyceo daarvoor ingehuurd. 
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Invulling is nog niet concreet, eventueel door 
eigen personeel laten uitvoeren. BAN en HBN 
zijn hiermee bezig. 

BUK: 
★ Stuurt mail door va zen een ouder n.a.v. de 

oproep voor een nieuwe ouder in de MR. 
★ René neemt contact op met deze ouder en 

betrekt daarbij de rest van de MR. 
★ Vacature teamleider GT is vervuld. 

 Agendapunten volgende vergadering 7 juli 
★ Vervroeging keuze profielgebonden 

AVO-vakken 
★ Huiswerkklas leerjaar 4 
★ Beleid buitenlesactiviteiten 
★ Anti pestbeleid 
★ Werkdrukvermindering 
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