
 
 
 
Notulen MR-vergadering 
15 december 2020 
 
Aanwezig: LAM, MON, BUK, René van Elewout, Leonie van 
der Zwan, Daan d’Arnault, Sadaf Ghafouri 
 
MR 18.30 - 19.00 uur 

 
 

 
MR en directie 19.00 - 20.30 uur 
 

 

 
 

1 MR agenda doorgenomen. MR Inf. 

1 Opening en vaststellen agenda 
De voorzitter opent de vergadering. 
 

LAM  

2 Notulen 13 oktober 
Punt 6: Schoolblocks update 
Eerste voorstel doorlopende leerlijn digitale 
vaardigheden is geschreven door WIS en STE dit is 
gecommuniceerd met schoolblocks.  
Bovenstaande klopt niet. Dit vervangen door: 
Er wordt gewerkt aan een doorlopende leerlijn digitale 
vaardigheden door Schoolblock. WIS, STE, WLG en 
BUK zijn hierover met hen in gesprek. 
 
Notulen 17 november 
Aangenomen. 
 

MR  

    3 Covid-19 
★ Vieringen 

Zijn afgelast i.v.m. COVID-19 maatregelen. 
★ Uitkomsten docenten evaluatie hybride 

lesgeven 
○ Evaluatie personeel → uitkomsten 

worden gebruikt om aanpassingen in 
het rooster te maken voor periode 3. 

○ Enkele uitkomsten: 
- prettiger lesgeven, groter 

veiligheidsgevoel; 
- er zijn zorgen over de resultaten; er 

wordt weinig gewerkt tijdens zelfstandig 
thuiswerken. 

BUK inf. 
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★ Dinsdagavond 5 januari 19.00 uur wordt de MR 
meegenomen in rooster aanpassingen voor 
periode 3. 

★ Aanpassingen vanaf 16 december  
○ Brief ouders 
○ Brief personeel 

BUK licht kort de nieuwe maatregelen toe: 
- alleen formatieve toetsen voor lj 1,2 en 

3 tijdens Meet en zelfstandig thuis 
werken; 

- richtlijn van rijksoverheid over 
praktijkgerichte lessen volgen wij niet 
op i.v.m. te grote hoeveelheid leerlingen 
in de school; 

- we hebben 72 zorgleerlingen, elke 
leerling komt op 2 dagen naar school. 

4 SOP 
Vóór het volgend MR overleg nemen we de 
veranderingen door, BUK neemt hierover contact op 
met de MR. 

BUK ovf 

5 Voorstel aanpassing keuzetraject 
De MR heeft geen inhoudelijke vragen en/of 
opmerkingen. 
De MR stemt in. 
MR vraagt: zijn alle docenten en mentoren er klaar 
voor, zijn zij op de hoogte van het tijdspad en weten zij 
wat er van hen wordt verwacht? 
BUK: kan gewoon doorgaan, er moeten nog wel 
stappen worden gezet om het naar leerlingen en 
ouders duidelijk te communiceren.. 

BUK bvf2 IR 

6 Convenant VO-MBO 
LAM: Vatel heeft afspraken gemaakt met MBO 
Rijnland. Leerlingen krijgen modulen op school door 
MBO docenten en leerlingen gaan ook al naar het 
MBO om daar modulen te volgen. Dit is een traject 
voor BBL-leerlingen, hierdoor kunnen zij versnellen 
dus MBO2 in 1 schooljaar doen.  

LAM inf. 
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https://docs.google.com/document/d/1Ka4Je6j3dOXO_WC7PK-10UMJbrBb3hwgliVjapXWXTc/edit
https://docs.google.com/document/d/1vmJ67R9vfoU4RB1OE47j1IkxK01LuFBLqqYS2Yd8Mt0/edit
https://docs.google.com/document/d/1Nv2wBjjZ3bdBz8mUK6AZSaJYWbNt5PkqNVlVeRGa7Fk/edit?usp=sharing
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Of dit voor Veurs Voorburg haalbaar is en iets 
oplevert, is nog niet duidelijk omdat wij brede profielen 
aanbieden. 
LAM heeft dit met HBN besproken en hij zei: ‘Leg het 
nu nog even in de lade, misschien als we in de 
nieuwbouw zitten.’ 

7 Leerlingenstatuut 
HOO heeft een voorbeeld van een leerlingenstatuut 
gekregen van HBN, dit is gedeeld met de leerlingen 
van de leerlingenraad. 
LMR: vóór 9 februari heeft HOO een Meet met de 
leerlingenraad. 

LMR bvf1 

8 Aanpassing PTA in verband met het wijzigingen 
CSPE (zie link Rijksoverheid) 
MinOWC heeft de uitspraak gedaan dat er geen CSPE 
wordt getoetst, omdat niet alle scholen zich voldoende 
hebben kunnen voorbereiden op het CSPE door 
keuzes die gemaakt zijn in lesaanbod tijdens de 
COVID-periode. 
Het staat scholen vrij om het gehele of gedeeltes van 
het CSPE als SE af te nemen. 
Als praktijkvakken hun PTA herzien, komt dit terug bij 
de MR op de volgende agenda. 

BUK inf. 

9 Rondvraag 
BUK:  
★ pestprotocol 

Het implementatieplan komt, maar is er nog 
niet. Dit is er wel op de volgende MR 
vergadering. 

★ Veurs Magazine 
Meerdere personen zijn benaderd door Bart 
Bakker. BUK en HBN hebben het concept 
magazine doorgelezen en een foto selectie 
gemaakt. Het ligt bij de drukker. 
René en Leonie hebben de proefdruk niet 
gelezen, BUK stuurt dat hen nog toe. 

★ Aanpassingen Werving 
Regels rondom werving zijn aangepast, nu zijn 
ouders niet welkom tijdens wervingsactiviteiten. 
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/11/20/handreiking-examinering-beroepsgerichte-profielvak-schooljaar-2020-2021
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Dit heeft onze plannen in de war gestuurd. 
Onze werving moest worden aangepast. LAM 
oppert speeddates tussen ouders/groep 8 
leerlingen en docenten/leerlingen. De 
aanmeldingsperiode start 6 februari. 

PMR: 
★ Wat is de stand van zaken rondom de 

evaluatie van het functiebouwwerk? 
HBN heeft de bevindingen onder elkaar gezet 
en gaat gesprekken aan met het personeel dat 
toelichting wil geven op hun ingevulde 
vragenlijst. Kwaliteitsmedewerkers moeten in 
januari met een voorstel komen over eventuele 
veranderingen. Daarna gaan teamleden over 
onderdelen hiervan met elkaar in gesprek in 
feb/mrt. Dan kan daarna eventueel het 
bouwwerk herzien/aangepast worden. 

★ DUO imago-onderzoek 
Vanuit Scholengroep Spinoza is een 
imago-onderzoek gestart. De vragenlijst is 
uitgezet onder ouders, (potentiële) leerlingen 
en medewerkers van de school. De vraag was: 
wat is onze marktpositie. Veurs Voorburg heeft 
een negatief imago bij groep 8 leerlingen uit 
Leidschendam-Voorburg. Ook brugklassers en 
hun ouders zijn niet overwegend positief.  
Komt nog een keer terug in PMR-BUK overleg 
en daarna bij de gehele MR. 

★ MON: Tijdens lockdown moeten wij fysiek 
lesgeven aan uitgezonderde leerlingen volgens 
rijksoverheid? Reactie BUK: Wij zijn een 
cruciaal beroep, wij hebben geen lockdown. 
Docenten die hier moeite mee hebben kunnen 
een gesprek aangaan met BUK. 

 Volgend overleg 9 februari 
★ COVID-19 
★ SOP 
★ Leerlingenstatuut 
★ Aanpassingen PTA praktijkvakken 
★ Plan implementatie pestprotocol 
★ DUO imago-onderzoek 
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