Notulen MR-vergadering
23 maart 2021
Aanwezig: BUK, LAM, MON, Daan d’Arnault, Alexander
Niedzwiedzki , René van Elewout, Leonie van der Zwan.
MR 18.30 - 19.00 uur
1 (vrijwillige) Ouderbijdrage en schoolkosten
Dit agendapunt komt de volgende vergadering op de
agenda van de MR als besluit stuk OMR IR.

MR

inf.

2 Vacature PMR
Linda heeft toegelicht dat zij volgend schooljaar stopt
met de MR. In de Allerlei heeft een oproep voor een
nieuwe kandidaat gestaan. Een personeelslid heeft al
interesse getoond.

Linda

inf.

3 Leerlingenstatuut
De leerlingen die samen met mevrouw Hoogendam
het stuk hebben aangepast vonden vooral de
afspraken rondom toetsing interessant in het statuut.
Binnenkort volgt er een overleg tussen de
leerlingenraad en de SL om het leerlingenstatuut te
bespreken.

LMR

inf.

4 Bevorderingsnormen 2020-2021
Het document dat BUK heeft gedeeld hebben we
gezamenlijk besproken. We hebben enkele
opmerkingen over het stuk.

MR

inf.

MR en directie 19.00 - 20.30 uur
1

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering.

LAM

2

Notulen 9 februari
De notulen zijn aangenomen.
Naar aanleiding van notulen vraagt BUK aan de MR of
het SOP is besproken zoals afgesproken met ASL. Dit
is gebeurd. Dus de eerste pagina’s zijn akkoord door
de MR en zijn op de website geplaatst.

MR

Mededelingen
★ Er zijn nauwelijks COVID-19 meldingen.

BUK
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MR gehele medezeggenschapsraad
PMR personeelsgeleding
OMR oudergeleding
LMR leerlinggeleding

IR instemmingsrecht
AR adviesrecht
Inf. informerend
Ini. initiatiefrecht

MR AR
inf.

bvf1 beeldvormende fase
ovf oordeelsvormende fase
bvf2 besluitvormende fase

Notulen MR-vergadering
23 maart 2021
★ Nieuw rooster is 22 maart begonnen.
Teamleiders hebben kritische vragen
ontvangen over het nieuwe rooster. Het is nog
niet duidelijk wat dit voor gevolgen heeft voor
het onderwijs en de achterstanden. Als je ons
rooster landelijk vergelijkt met andere VO
scholen, dan hebben we meer dan het
gemiddelde aantal contactmomenten (fysiek
én online).
4

Formatie en begroting
PMR
BUK
PMR heeft voorafgaande aan deze mr-vergadering
gesprekken gehad met BUK over formatie en
begroting. LAM en MON hebben 16 maart bij de Aob
een cursus MR en financiën gevolgd en naar
aanleiding daarvan vragen aan BUK gesteld over de
formatie en begroting.
LAM en MON willen graag volgend jaar een
onderbouwing van het begrotings-excelsheet
ontvangen zodat snel duidelijk is voor de MR welke
gelden bij welk beleidsstuk horen.
Afgesproken is om de OMR volgend schooljaar
tussentijds te informeren over dit proces.
Tijdens de vergadering beantwoordt BUK de laatste
vragen van de PMR.
De PMR wil volgend schooljaar de begroting enkele
keren gedurende het schooljaar op de MR-agenda
zetten.
BUK informeert de MR dat het bestuursbureau was
vergeten de loonaanpassingen van de nieuwe CAO in
Capisci te verwerken waardoor de begroting en
formatie die gedeeld zijn met de PMR niet kloppen.
Toch vraagt hij of de PMR op dit moment akkoord
gaat. De PMR stemt in met de formatie en begroting
met daarbij de opmerking dat wij meegenomen
worden in de aanpassingen die nog worden gedaan
naar aanleiding van deze fout van het bestuursbureau.
Ook worden we meegenomen in de besteding van de
gelden van het Nationaal Plan Onderwijs (NPO). De
gehele MR heeft namelijk IR over de besteding van
deze gelden voor onze school.
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Inspectiebezoek
Op maandag 29 maart gaan de inspecteurs
gesprekken voeren over de gevolgen van COVID-19
het afgelopen schooljaar:
★ startgesprek met SL en MKP
(kwaliteitsmedewerker)
★ daarna (online) lesbezoeken
★ gesprek met kader-leerlingen uit de OB en BB
★ gesprek met enkele mentoren
★ gesprek met 6 docenten
★ gesprek met enkele ouders
★ afrondend gesprek met SL en Peter Lamers
(voorzitter van college van bestuur
Scholengroep Spinoza)
Er komt geen oordeel uit dit bezoek voort.
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Aanpassingen PTA’s en examenreglement
BUK
Niet aanpassen gaat niet meer, er zijn minder lessen
ingezet en minder toetsmomenten. WIS
(examencommissie) gaat vaksecties benaderen om
PTA aan te passen (doorschuiven naar lj 4, minder
toetsen, anders toetsen).
LAM vraagt aan BUK of het mogelijk is om het
reglement aan te passen zodat alleen leerlingen die
een keuzevak kiezen een bepaald PTA-onderdeel
afronden in leerjaar 3 en de andere leerlingen niet.
BUK
BUK gaat dit onderzoeken.
Ook zijn door BUK de aangepaste toetsweken voor dit
schooljaar van leerjaar 1, 2 en 3 toegelicht tijdens de
vergadering.
Het examenreglement moet misschien worden
aangepast omdat leerlingen hun CE kunnen uitsmeren
over tijdvak 1 en 2. Als dit zo is wordt de MR hierin
meegenomen.

MR IR
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Schoolplan
De projectgroepen zijn stappen aan het zetten om de
ambities uit het schoolplan te realiseren. Op 2 februari
was er een studiedag voor de projectgroepen. De
kartrekkers gaan begeleid worden door een coach. Zij
hebben 31 maart een eerste bijeenkomst.

inf.
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Rondvraag
★ Voor volgend overleg graag inzicht in
ouderbijdrage (hoogte en besteding) en
schoolkosten overzicht schooljaar 2021-2022.
★ Bevorderingsrichtlijnen schooljaar 20-21.
De MR heeft enkele vragen/opmerkingen over
het document. BUK past tijdens de
vergadering het document aan. De MR stemt
in met deze wijzigingen voor dit schooljaar.

MR

OMR IR

BUK

MR IR

Agendapunten volgend overleg 20 april
★ leerlingenstatuut
★ schoolkosten
★ formatie en begroting (aanpassingen)
★ schooljaarplan 21-22
★ taakbeleid en onderwijstijd
★ ouderbijdrage en schoolkosten
★ aanpassingen PTA en examenreglement
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