
 
 
 
MR-vergadering 
28 januari 2020 
18.30 - 20.30 uur 
 
Afwezig: Mandy Macarty,  Rachel van Haeren 
 
 MR 18.30 - 18.45 uur 

1 Buitenlesactiviteiten sectie LO 
Communicatie rondom buitenlesactiviteiten naar 
leerlingen en ouders is verbeterd maar nog steeds te 
laat. 
Nogmaals aan BUK vragen om aan collega’s te 
vragen om hier aandacht aan te besteden. 

OMR   

2 Schoolkosten/ouderbijdrage gesprek met directie, 
hoe was het? 
Michiel en René hebben een goed gesprek gehad met 
de directie. 
Communicatie rondom schoolkosten voor dit 
schooljaar was te laat gecommuniceerd. Voor volgend 
schooljaar wil de schoolleiding dit beter doen. 
Bijvoorbeeld een keuzemenu voor ouders te maken, 
welke activiteiten ze wel of niet via de ouderbijdrage 
willen betalen. 
OMR wil graag een duidelijke deadline voor het 
aanleveren van de stukken voor volgend schooljaar. 

OMR  

3 Begroting  
Willemijn en Linda hebben een gesprek gehad met 
Leon van Es van het bestuursbureau en zijn nu iets 
wijzer over de verdeling van het overheidsgeld binnen 
Spinoza. 

PMR Inf. 

4 GMR 
Willemijn en Linda hebben Marcus van Rest van het 
Sint-Maartenscollege gesproken over het reilen en 
zeilen van de GMR van Spinoza. 

PMR Inf. 
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MR-vergadering 
28 januari 2020 
18.30 - 20.30 uur 
 

 
 
MR en directie 18.45 - 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 december 
Nieuwbouw: op 28 januari wordt het een hamerstuk. 
Schoolreis Londen: Michiel geeft aan dat er niets is 
gebeurd met zijn opmerking over waarom er zo weinig 
animo is voor de reis. De werkgroep die de reis 
organiseert zou dit kunnen inventariseren. BUK gaat 
dit doorgeven. 
Taalgebruik in de rondvraag: vraag van René heeft de 
training voor docenten al plaatsgevonden? BUK: dit is 
de training van EduMind. 

MR  

3 Vanuit de schoolleiding 
- Terugblik op de open dag  

Leuke succesvolle open dagen gehad. Veel 
bezoekers gehad, meer dan vorige jaren. Bij 
veel bezoekers zitten we volgens een 
afgenomen vragenlijst in hun top 3. 

- Nieuwbouw 
Financiën waren nog wel een aandachtspunt in 
de raad. Vandaag is het een hamerstuk in de 
raad. Opleverdatum dec 2021 staat in de 
planning, waarschijnlijk gaan we het gebouw in 
schooljaar 2021-2022 betrekken. 

- Start traject EduMind 
Afgelopen dinsdag hebben collega’s een 
studiemiddag van EduMind gehad. Zij bieden 
een training PMA vraagtechniek aan. Animo 
onder collega’s om deel te nemen aan het 
traject is goed. 

BUK Inf. 

4 Verzuimprotocol  
De teams hadden voornamelijk vragen over de 
praktische uitvoering. Die zullen besproken worden 
met MME en NDZ. Inhoudelijke reacties heeft BUK 
aangepast. 

BUK IR MR 
ingestemd 
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De MR adviseert in de communicatie naar ouders te 
benoemen dat het gaat om vastlegging van een 
bestaand item.  
NDZ tijdens de uitvoering goed 
begeleiden/ondersteunen door BUK en MME zodat hij 
tot de juiste acties kan overgaan. 
De MR stemt in met het verzuimprotocol. 

5 Jaarplanning  
Naar de volgende vergadering. 

BUK ovf 

6 Traject schoolplan (activiteiten 2019-2020) 
BDS en BUK hebben een stappenplan gemaakt om 
kartrekkers voor de plannen te benaderen zodat dit in 
de formatie van 2020-2021 kan worden meegenomen 
rondom de speerpunten uit het schoolplan. 

BUK inf.  

7 Voorstel keuzetraject avo-vakken 
Wens is vanuit de organisatie ontstaan om: 

- meer uren te besteden aan het gekozen vak; 
- minder verschillende vakken te hebben. 

Er verdwijnen geen uren in de lessentabel, het is geen 
bezuinigingsmaatregel. 
Maatschappijleer vervalt niet, dat krijgen alle 
leerlingen nog steeds. 
De vaksecties WI, DU en MASK zijn betrokken bij de 
opzet van het plan.  
De MR staat positief tegenover de vervroeging van de 
keuze van het profielgebonden keuzevak met daarbij 
wel de opmerking dat de leerling een gedegen keuze 
kan maken aan het eind van leerjaar 2. Standpunt van 
de MR is geen versnelde invoer.  
Wij zien het plan graag beter uitgewerkt terug op de 
MR-agenda met daarbij de opmerking dat de 
vaksecties WI, DU, MASK en M&M betrokken blijven 
en de decanen geraadpleegd worden i.v.m. het 
LOB-traject. 

BUK AR 
bvf1 

8 Aanvangstijd MR-overleg 
De aanvangstijd van de MR verandert niet dit 
schooljaar. Korneel zal vanaf nu om 19.00 uur 
aanschuiven. 

MR  

9 Rondvraag   
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René: schoolkosten, graag duidelijke deadline 
aangeven door schoolleiding. 
Linda: mogen docenten een TL melding doen? 

 Volgend overleg donderdag 12 maart 
- jaarplanning 
- vakantieregeling 
- antipest beleid 
- formatieplan en begroting 
- beleid buitenlesactiviteiten 
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