
 
 
 
MR-vergadering 
13 oktober 2020 
18.30 - 20.30 uur 
 
 
 MR 18.30 - 19.00 uur 

 
 

 
MR en directie 19.00 - 20.30 uur 
 

 

 
 

1 Ingebracht vanuit personeel 
Inzicht vragen in  totstandkoming van de 
formatiekaarten: 
Omdat het OP enorme werkdruk ervaart, willen we 
graag weten wat de opslagfactor is. Opslagfactor is 
voor voor- en nawerk behorende bij de les.  

PMR Ini. 

2 Ingebracht vanuit personeel 
Visie op onderwijsassistentie: 
De PMR wil weten in hoeverre de aanbevelingen van 
de werkgroep geïmplementeerd zijn ? 
Werkgroep heeft in 2018 aanbevelingen gedaan. Klopt 
het dat er OOP is die op dit moment taken uitvoert die 
niet tot zijn/haar functie behoren. 

PMR Ini. 

3 Ingebracht vanuit personeel 
Algemene checklist buitenschoolse activiteiten is door 
LAM aangepast. 
Tekstueel nog het een en ander aangepast tijdens de 
vergadering. MR gaat akkoord met de tekst van de 
checklist.  

 
PMR 

 
 

1 Opening en vaststellen agenda 
 

LAM  

2 Notulen 7 juli 
Notulen zijn aangenomen. 
René: inhoudelijke vraag: de vraag over toetsbeleid, 
wat is daar mee gedaan.  
BUK: BDS neemt dit mee naar het StO. 

MR  

    3 Speerpunten schooljaar 20-21 
De speerpunten/ambities uit het schoolplan lopen 
vertraging op i.v.m. COVID-19.  

BUK bvf1 

MR   gehele medezeggenschapsraad 
PMR personeelsgeleding 
OMR oudergeleding 
LMR leerlinggeleding 

IR   instemmingsrecht 
AR adviesrecht 
Inf. informerend 
Ini. initiatiefrecht 

bvf1 beeldvormende fase 
ovf   oordeelsvormende fase 
bvf2 besluitvormende fase 

https://drive.google.com/file/d/1Fycv8lRx18CwS4EsjysLLXKYKme6fcyi/view?usp=sharing
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Op dit moment heeft de aandacht: 
1: Hybride onderwijs/digitalisering.  
2: Resultaten hebben wel de aandacht i.v.m. toezicht 
onderwijsinspectie, dit is in de secties en werkgroep 
toetsbeleid punt van aandacht. 
3: COVID-19. 
De MR vindt het wijs en pragmatisch dat niet alle 
ambities op worden gepakt i.v.m. de werkdruk van het 
personeel. 

4 Schoolgids 
OMR is het eens met de wijzigingen en stemt in. 

BUK 
 

IR OMR 

5 Corona 
 
Besmettingen: het aantal loopt op. 
Personeel/ouders/leerlingen zijn elke keer na overleg 
met de GGD geïnformeerd. 
BUK informeert MR over besluit om klas 4D tot de 
herfstvakantie naar huis te sturen i.v.m. een vierde 
besmetting in de klas. 
 
Mondkapjes: dringend advies op dit moment. 
Rijksoverheid gaat dit verplicht maken. In het 
voortgezet onderwijs (VO), MBO en hoger onderwijs 
(HO) draagt iedereen een mondkapje buiten de les. 
Meerderheid van OP is voor verplichting, bij OOP is 
hier geen meerderheid voor. MR stemt in met een 
verplichting van het dragen mondkapjes.  
 
Ventilatienorm: kantine wordt aangepast in of direct na 
de herfstvakantie. In het MT moeten oplossingen 
worden bedacht. Elk lokaal heeft een ventilatie 
handleiding gekregen.  
 
Bijspijkerprogramma: BUK, HBN en GSM hebben 14 
oktober overleg om dit in periode 2 te starten. 
Inventarisatie is gedaan. 
Begeleiding van vakdocenten is nodig. Er is nog 
ruimte in formatie bij OP.  
 
Werkdruk: hybride onderwijs is zwaar voor OP. In de 

BUK AR MR 

MR   gehele medezeggenschapsraad 
PMR personeelsgeleding 
OMR oudergeleding 
LMR leerlinggeleding 

IR   instemmingsrecht 
AR adviesrecht 
Inf. informerend 
Ini. initiatiefrecht 

bvf1 beeldvormende fase 
ovf   oordeelsvormende fase 
bvf2 besluitvormende fase 
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Allerlei zijn en worden tips gedeeld.  
 
Absente leerlingen: veel gemiste toetsen. Bij terugkeer 
naar school ontstaat veel werkdruk zowel voor 
leerlingen als voor docenten. De mentor zal gevraagd 
worden om samen met de desbetreffende leerlingen 
een rooster te maken voor de inhaaltoetsen. 

6 Werkdrukvermindering 
Schoolblocks update (BUK) 
Monkee app is weer aangekocht voor schooljaar 
2020-2021. Eerste voorstel doorlopende leerlijn 
digitale vaardigheden is geschreven door WIS en STE 
dit is gecommuniceerd met schoolblocks. 
 
Deskundigheidsbevordering (LAM): 
Vorig schooljaar is bij sommige docenten gezegd dat 
deskundigheidsbevordering werd ingezet voor cursus 
examentraining. Dit mag officieel niet, deze uren zijn 
aan de docent zelf om in te vullen. 
 
Werkgroepen: 
Vanuit personeel de vraag om kritisch te kijken naar 
het oppakken van alle speerpunten. Personeel ervaart 
nu al een hoge werkdruk terwijl de werkgroepen nog 
niet zijn gestart. Niet starten met schoolplan is wat 
BUK betreft geen optie, er moet gestart worden. PMR 
spreekt zorg uit over wat haalbaar is. 

BUK Inf. 

7 Huiswerkklas leerjaar 4 
Naar volgend overleg.  
MR wordt tijdig meegenomen door BUK. 
De huiswerkklas komt i.p.v. LO in periode 3. 

BUK Inf. 

8 Beleid buitenlesactiviteiten 
zie bijlage en mail. 
Activiteiten moeten voor de voorjaarsvakantie in het 
voorgaande schooljaar worden vastgelegd i.v.m. 
(vakgroep)begroting en jaaragenda. Spontane 
activiteiten blijven mogelijk i.o.m. SL. 
MR is akkoord met alle aanpassingen die gedaan zijn 
in het protocol. 

BUK  

9 Anti-pest beleid BUK ovf 

MR   gehele medezeggenschapsraad 
PMR personeelsgeleding 
OMR oudergeleding 
LMR leerlinggeleding 

IR   instemmingsrecht 
AR adviesrecht 
Inf. informerend 
Ini. initiatiefrecht 

bvf1 beeldvormende fase 
ovf   oordeelsvormende fase 
bvf2 besluitvormende fase 

https://docs.google.com/document/d/1DRzSNMGBx-RLK-W1dNUQRA71DpbWkvSMFllehvBkBq0/edit
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Naar volgend overleg. 

 10 PTA 
Zie bijlage (downloads - veurs voorburg.nl) 
OMR en LMR vinden het PTA beter leesbaar. 
BUK: als er in de loop van het jaar toch vragen 
komen, stel deze dan. 

BUK IR OMR 

11 Examenreglement 
Zie bijlage  
De MR stemt in met het examenreglement. 

BUK IR MR 

12 Vanuit de MR 
★ opslagfactor 

BUK zegt deze is onveranderd. De opslagfactor is 
67% (voor- en nawerk, cijfers invoeren, vaksectie 
overleg, vanuit het vak voortvloeiende 
werkzaamheden en cijfer- en klassenbesprekingen).  
Ontwikkeltijd is wel toegevoegd aan het eind van het 
schooljaar en tijdens lesvrije dagen om werkdruk te 
verminderen. 
★ visie OA 

Vraag vanuit de PMR: hoe staat het met de 
implementatie van de aanbevelingen van de 
werkgroep in het visiedocument? 
BUK: Gesprekken zijn gevoerd met OA over scholing 
om op te klimmen. Een OA1 is aangenomen en één 
OA2 is in opleiding tot OA1. Andere OA’s tonen 
vooralsnog geen interesse voor deze opleiding. 
Daarom kan het wel eens zijn dat een OA2 werk doet 
dat bestemd is voor een OA1. Dit verdient echter niet 
de voorkeur. 
BUK laat weten in hoeverre de aanbevelingen 
zijn/worden geïmplementeerd tijdens het volgend 
overleg. 

MR Ini. 

13 Rondvraag 
LAM: hoeveel OA dit jaar ingezet? BUK →  
0,2 fte meer ingezet dan afgelopen schooljaar. 
 

  

MR   gehele medezeggenschapsraad 
PMR personeelsgeleding 
OMR oudergeleding 
LMR leerlinggeleding 

IR   instemmingsrecht 
AR adviesrecht 
Inf. informerend 
Ini. initiatiefrecht 

bvf1 beeldvormende fase 
ovf   oordeelsvormende fase 
bvf2 besluitvormende fase 

https://veursvoorburg.nl/downloads.php
https://docs.google.com/document/d/1prWpSXU44reLJ0sT4onL26ZuGelYD-DOs_-7M2_PaZI/edit?ts=5f719fe5
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René: ramen en deuren open, hoe daarmee omgaan 
richting winter? BUK → nog geen besluit over 
genomen. 
herindeling 3e jaars klassen, wat gaat er veranderen? 
BUK → wisseling van klas, mentor en docenten.  

  
Volgend overleg 17 november 2020 
★ Huiswerkklas leerjaar 4 
★ Anti-pest beleid 
★ Implementatie visie document OA 
★ Vervroeging keuze profielgebonden 

AVO-vakken (keuze in maart) leerjaar 2 
★ keuze profielgebonden AVO-vakken leerjaar 3 

20-21 
★ Evaluatie schooljaarplan 19-20 
★ Covid-19 

 

  

MR   gehele medezeggenschapsraad 
PMR personeelsgeleding 
OMR oudergeleding 
LMR leerlinggeleding 

IR   instemmingsrecht 
AR adviesrecht 
Inf. informerend 
Ini. initiatiefrecht 

bvf1 beeldvormende fase 
ovf   oordeelsvormende fase 
bvf2 besluitvormende fase 


