Notulen MR-vergadering
9 februari 2021
Aanwezig: BUK, LAM, MON, Daan d’Arnault, Jihan Kaaboun,
René van Elewout, Leonie van der Zwan.
MR 18.30 - 19.00 uur
1 Leerlingenstatuut
PRM heeft een mail gestuurd naar HOO om te
informeren naar de stand van zaken.
Het komt terug op de MR agenda van 20 april.
Daan geeft aan dat het reglement is besproken en dat
het raamwerk er ligt.

PMR

2 Huishoudelijk reglement
Bespreken van versie 1
Veranderingen:
★ zittingsduur is verlengt tot 4 jaar;
★ samenstelling mr is aangepast;
★ onderwerpen en hun statuut: enkele punten
zijn besproken en aangenomen.
De gehele MR is akkoord met het document.

PMR

bvf2

MR en directie 19.00 - 20.30 uur
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Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering.

LAM
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Notulen 15 december
BUK: graag een zin veranderen bij DUO
imago-onderzoek bij de rondvraag.
De notulen zijn daarna aangenomen.

MR

Mededelingen
Covid-19
★ Van halve lockdown naar hele lockdown is
goed verlopen. Examenleerlingen en
zorgleerlingen zijn wel naar school gekomen.
★ Nieuw rooster p3 is gestart, dit was complex
doordat de aanvraag van het lesaanbod was
veranderd, docenten wilden meer fysieke
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★

★

★

★

lessen. Het rooster is nu gebaseerd op online
lessen en kan niet overgenomen worden als
we weer fysiek gaan lesgeven.
Er is tijdens de lockdown formatief getoetst,
summatieve toetsen bij lj 1,2 en 3 starten 15
februari. 10 februari staat het toetsrooster in
Magister.
BUK heeft samen met WIS gekeken naar de
SE cijfers van de examenkandidaten, de
resultaten zijn op dit moment positief. De
examencommissie wacht de besluiten van de
demissionaire minister van onderwijs af
rondom de CE’s.
Begeleidingslessen voor achterstanden zijn
nog steeds niet gestart, dit MOET zo snel
mogelijk van de grond komen.
OMR heeft een mail gestuurd naar BUK over
werkvormen in de Meet m.n. het gebruik van
breakout rooms. Er is uitgelegd aan de ouders
dat leerlingen altijd terug kunnen naar het
hoofdgesprek wanneer zij zich niet veilig
voelen. BUK zegt dat hier een rol voor de
mentor kan liggen wanneer een leerling zich
alsnog niet veilig voelt.

4

SOP (zie bijlage)
Marcel Absil sluit aan bij de mr-vergadering en geeft
een toelichting op het nieuwe SOP.
Het kruisjesschema van het vorige SOP is herzien om
duidelijker te maken welke leerlingen wij wel en niet
kunnen aannemen en dus ondersteunen.
De vraag aan de MR is om vragen en/of opmerkingen
over de eerste 4 pagina’s op te stellen vóór 16 februari
en dan aan MON te sturen, dit wordt dan gebundeld
en aan Marcel gestuurd. PMR bespreekt dit
donderdag 18 februari met ASL. Zodat het voor de
voorjaarsvakantie op de site kan i.v.m. de
aanmeldingen van nieuwe leerlingen.

BUK

ovf

5

Traject formatie en begroting
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Data voor PMR-BUK overleg zijn vastgelegd om dit
traject te doorlopen. 23 maart moet de PMR
instemmen met de formatie en begroting die er dan
ligt. De gehele MR zal op 23 maart worden
geïnformeerd over het doorlopen traject.
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Plan implementatie pestprotocol (bijlage)
Plan tot invoering is besproken.
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Vakantieregeling (zie bijlage)
Goede vrijdag is in schooljaar 2021-2022 geen vrije
dag.
De meivakantie is verlengd met collectief vrije
roosterdagen zodat we gelijk lopen met het PO en
twee weken vakantie hebben.
De gehele MR is akkoord met de vakantieregeling van
2021-2022.
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Aanpassing PTA in verband met het wijzigen
CSPE (zie link Rijksoverheid)
Z&W maakt wel gebruik van het CSPE, D&P en E&O
gaan dit niet doen en zorgen dat de kerndoelen
worden afgetoetst in het SE.
De vakgroep Z&W gaat contact opnemen met de
examencommissie omdat gedeelten van het examen
niet in de 1,5m school geëxamineerd kunnen worden.
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Werkdruk
★ Er wordt veel informatie los van de Allerlei
verstuurd. Dit zorgt voor onduidelijkheid en
veel collega’s zijn hierdoor het overzicht kwijt.
○ BUK: Er wordt getracht zoveel mogelijk
via de Allerlei te communiceren, soms
kan je een los mailtje niet voorkomen
zoals een mail over de sluiting van de
school i.v.m. met de sneeuw.
★ De jaaragenda tussentijds aanpassen, zorgt
voor onrust/stress.
○ BUK: Door de constante veranderingen
rondom COVID-19 zijn aanpassingen in
de jaaragenda onvermijdelijk.
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★ In de OB is er gevraagd formatief te toetsen en
vele formulieren in te vullen om achterstanden
inzichtelijk te maken en individuele leerroutes
samen te stellen. Dit veroorzaakt meer
werk(druk) voor collega’s.
○ BUK: Er is hulp van schoolblocks
tijdens het StO aangeboden voor het
ontwikkelen van de formatieve toetsen.
Feedback naar leerlingen en ouders is
hierbij cruciaal. Het woord leerroutes
hierbij is ongelukkig gekozen. BUK
geeft aan dat tips geven voldoende is,
een individuele werkwijzer is niet de
bedoeling. Duidelijk moet worden bij
welk onderdeel van de leerstof de
leerling iets extra’s moet doen om
achterstanden weg te werken.
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Rondvraag
★ PMR: Brandbrief CE Sint-Maartens en
Adelbert College, hoe denkt onze SL hierover?
BUK: het zou mooi zijn als onze
examenleerlingen de kans krijgen om een
volwaardig diploma te krijgen, dus hun CE’s
kunnen doen. De examencommissie volgt in
deze de uitspraak van de minister van OCW.
★ René: er is een brief aan de MR gestuurd over
TOA’s.
PMR: deze brandbrief is niet van toepassing
op Veurs, wij hebben geen TOA’s.
Volgend overleg 23 maart:
★ formatie en begroting
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