
 
 
 
MR-vergadering 
14 april 2020 
18.30 - 20.30 uur 
 
  
 MR 18.30 - 19.00 uur 

1 Huishoudelijk reglement & MR statuut 
Willemijn en Linda nemen de aandachtspunten van 
Michiel en René mee in het opstellen van een nieuw 
reglement voor 2020-2021. 

PMR  

2 Gesprek met Peter Lamers, voorzitter CvB op 13 
maart 
Is tot nader order opgeschort i.v.m. de COVID-19 
crisis. 

PMR  

3 Schoolkosten 
★ Wat hebben jullie al ontvangen aan 

documenten/ informatie over de schoolkosten 
voor volgend schooljaar? 

★ Welke deadline is afgesproken? 
René heeft 6 maart een mail gestuurd naar BUK en 
HBN en tot op heden geen reactie gekregen. 

OMR  

4 Vacature OMR-lid 
★ Is daar een procedure voor? Niet dat wij 

weten. 
★ In de eerstvolgende nieuwsbrief, vrijdag 24 

april, naar ouders een oproep doen, René en 
Michiel doen namens de OMR een oproep. 
Deze mailen naar BUK. 

★ René benaderd een ouder die misschien 
interesse heeft. 

  

 
 

 
MR en directie 19.00 - 20.30 uur 
 

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

LAM  

2 Notulen 12 maart MR  
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BUK:  
Punt 3 schoolplan 
Digitale handtekening van de MR voorzitter nodig om 
toe te voegen aan het schoolplan.  
→ actie Willemijn. 
Bevorderingsnormen niet in schoolplan maar wel 
instemmingsrecht van gehele MR. 
Punt 5 voorstel aanpassing jaarplanning 
Is nog niet bekeken door MR. Zo snel mogelijk op- en 
/of aanmerkingen vóór 24 april naar BUK mailen. 
Eventueel Meet contact PMR en OMR op 21 april om 
19.00 uur. 
Punt 8 huiswerkklas 
vervangen ‘waarbij gekeken wordt naar de 
opslagfactor voor docenten’ 
Punt 10 
vervangen ‘BUK neemt dit mee naar de 
examencommissie en deelt dit daarna met de StO.’ 
Michiel: 
N.a.v. agendapunt 10 wat is er ondernomen? 

3 Vanuit de schoolleiding 
★ Digitaal onderwijs op afstand 

BUK: Complimenten voor al het personeel hoe 
iedereen het onderwijs op afstand oppakt. 
Zoektocht om balans tussen werk en privé 
goed te houden. 
LAM: ervaart het onderwijs op afstand als 
zwaar. 
René: snelle omschakeling naar onderwijs op 
afstand, goed contact met school als ouder. 

★ Aanpassingen PTA 
Snel met elkaar stappen ingezet en keuzes 
gemaakt hebben voor lj4. Voor lj3 is deze bijna 
klaar afhankelijk van de uitspraak van het 
ministerie van OC&W op 21 april. Daarna 
wordt dit naar ouders gecommuniceerd. 
PTO voor lj1 en lj2 zijn aangepast door 
docenten. 

★ Gevolgen afschaffing CE voor 
examenkandidaten 
Er is een slaag-zakregeling bekend gemaakt.  
In week 20/21 staan er herkansingen voor het 

BUK Inf. 
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PTA gepland. 
Na 4 juni kunnen leerlingen 
resultaatverbeteringstoeten doen om alsnog te 
slagen. 

4 Vervroeging keuze profielgebonden AVO-vakken 
Naar de volgende vergadering. 

BUK bvf1 
IR MR 

5 Huiswerkklas leerjaar 4 
Naar de volgende vergadering. 

BUK bvf1 
IR MR 

6 Beleid buitenlesactiviteiten 
Naar de volgende vergadering. 

BUK bvf1 
IR OMR 
LMR 

7 Werkdrukvermindering 
Docenten verliezen energie aan leerlingen met 
motivatieproblemen:  
een oplossing hiervoor zou zijn iemand binnen de 
school halen om leerlingen die uitvallen door diverse 
problematiek te begeleiden/coachen gedurende de 
lesdag.  
Docenten geven aan veel tijd kwijt te zijn met 
administratieve werkzaamheden: 
nog geen oplossing hiervoor. 
BUK, LAM en MON peilen het personeel om te vragen 
wat zij ervaren als werkdruk. Hiervoor vrijdag 17 april 
een nieuwe datum prikken. 

BUK bvf1 
IR PMR 

8 Formatieplan en begroting 
BUK heeft formatieplan en begroting gedeeld met 
LAM en MON. De begroting wordt vergeleken met de 
realisatie van schooljaar 2018-2019. Op dit moment 
staan we in de plus. 
Vrijdag 17 april overleg met PMR-BUK. 

BUK ovf 
IR PMR 

9 Taakbeleid en onderwijstijd 
Gaat naar PMR-BUK overleg van vrijdag 17 april. 

BUK bvf1 
IR MR 

10 Schooljaarplan 2020-2021 
Projectgroepen starten als we weer fysiek naar school 
gaan. 

BUK bvf1 
IR MR 

11 Schoolkosten BUK bvf1 
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HBN heeft laten weten aan BUK dat er een document 
klaar staat, dit moet nog worden besproken voordat 
ouders daarbij worden betrokken. 
UIterlijk vrijdag 24 april neemt BUK contact op met de 
OMR. 

IR OMR 

 Rondvraag 
Michiel vragen rondom COVID-19 virus: 
★ Hoeveel leerlingen zijn ‘uit beeld’ bij Veurs 

Voorburg. 
Er is een gedeeld document gemaakt waarin 
leerlingen genoteerd worden waarover 
mentoren/docenten zich zorgen maken. Op dit 
moment zijn er leerlingen waarover zorgen 
zijn, maar er is met alle leerlingen contact. 

★ Meets met docenten 
De ene docent doet vaker een Meet dan de 
ander. Soms worden er specifieke leerlingen 
uitgenodigd i.p.v. hele klassen. 
Soms is er een Meet gepland en komt de 
docent niet online. 

★ Vullen van Magister met huiswerk 
Soms ontbreekt er werk in Magister, 
voornamelijk bij 4e jrs. Een oorzaak kan zijn 
dat het PTA is afgerond in vergelijking met lj 1, 
2 en 3. MIsschien is het handig om dit bij een 
volgende brief naar ouders duidelijker te 
communiceren. 

★ Diploma-uitreiking invulling 
Hierover is nog niet nagedacht. Hierin hebben 
de mentoren een rol. Wij willen hier graag de 
nodige aandacht aan besteden. 

★ Rol mentor & verzuimcoördinator 
In de brief wordt het initiatief bij ouders 
neergelegd. Michiel geeft aan dat hier een rol 
van de mentor is weggelegd. Misschien dit in 
een volgende brief opnemen.  
Op basis van het aantal gemiste Meets wordt 
tussen de mentor en verzuimcoördinator 
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afgesproken wie van de twee contact opneemt 
met ouders. 

Linda: 
★ Is er al een plan voor als de school open gaat 

na de meivakantie i.v.m. 1,5 meter afstand? 
Nee. 

★ Is er al een plan als we na de meivakantie nog 
niet open gaan? 
Doorgaan met onderwijs op afstand. Dan volgt 
er weer een aanpassing van PTA en PTO. 

★ Wat kun je als docent doen om te voorkomen 
dat leerlingen bij digitale toetsen knippen en 
plakken? 
Binnen de AVG, als er bepaalde doeleinden 
zijn, mag je meekijken met leerlingen. 
Tijdslot op een digitale toets zetten. 
Beoordeling van de toets aanpassen. 

 Agendapunten volgende vergadering 28 mei 
★ ouderbijdrage 
★ schoolgids 
★ vervroeging keuze profielgebonden 

AVO-vakken 
★ huiswerkklas leerjaar 4 
★ beleid buitenlesactiviteiten 
★ antipest beleid 
★ PTA en Magister n.a.v. notitie LO 
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