
MR-vergadering
25 mei 2021
18.30 - 20.30 uur

Aanwezig: LAM, MON, René, Leonie. Vanaf 19.00 uur BUK, HOO, STE, Shervelly Brand en
Daan d’Arnault

MR 18.30 - 19.00 uur

1 NPO en MR
Willemijn praat de MR bij.
De werkgroep is bijeen geweest en heeft voorstellen
gedaan:
★ 1e jaars krijgen extra Ne en re (d.m.v.

Muiswerk).
★ 2e jaars krijgen flexrooster, 6 uren bij vakken

weg, 4 uren in halve klassen daarvoor terug.
★ 3e jaars KB in drie klassen verdelen, er

ontstaan zo kleinere groepen.
★ 3e jaars krijgen flexrooster, idem aan 2e jaars

óf extra lessen studievaardigheden/executieve
functies.

★ 4e jaars krijgen sommige vakken een extra
(flex)uur.

★ SEO ideeën: extra mentoruur,
introductiedagen.

MR Inf.

2 Leerlingenstatuut
Bespreken concept. We hebben een aantal
vragen/opmerkingen naar aanleiding van het concept
statuut.

MR

3 Samenstelling MR volgend schooljaar
René heeft per mail laten weten dat er een vacature
OMR is vanaf volgend schooljaar. Volgend overleg
komt de vacature terug op de agenda.

OMR

MR en directie 19.00 - 20.30 uur

1 Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering.

LAM

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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2 Notulen 20 april
De notulen zijn aangenomen.

MR

3 Mededelingen
Covid-19
★ Testen

Leerling gaan zich net als het personeel 2x per
week testen.

★ Heropenen scholen op basis van nieuwe
richtlijnen
Tijdens Pinksteren is duidelijk geworden dat de
scholen open moeten vanaf 7 juni. De 1,5
meter tussen leerlingen onderling wordt
losgelaten. Voorstel is 5 dagen les, maar wel 4
uur naar school met op één dag aansluitend
LO. Dit besluit is genomen zodat de 1,5 meter
tussen leerling en personeel dan beter te
handhaven is. Uitgangspunt is fysiek lesgeven
en in principe geen online lessen meer. Er
komt dus een nieuw rooster.

BUK

STE

inf.

4 Presentatie voortgang lessenserie digitale
vaardigheden
Toekomstbestendig onderwijs
Ontwikkeling nieuwe ICT-methode omdat leerlingen
bepaalde vaardigheden onvoldoende beheersen. DE
projectgroep heeft nagedacht welke vaardigheden
onze leerlingen nodig hebben en op welke manier we
dat gaan aanbieden. Nu wordt er ontwikkeld voor
leerjaar 1 en 3.

STE geeft een presentatie over wat al gedaan is i.s.m.
Schoolblocks.
Voor deze methode moeten wij jaarlijks betalen aan
Schoolblocks, voordeel daarbij is dat het lesmateriaal
specifiek voor onze school is ontwikkeld.
Misschien komt er ook een NLU-lessenserie waarbij
een verdieping zit rondom ICT-vaardigheden.

STE
BUK

inf.
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In leerjaar 2 komt nog een extra stap zodat leerlingen
niet alleen Google-vaardig zijn maar zich ook het
Microsoft pakket eigen maken. Voor de lessen
informatiekunde worden in de OB cijfers gegeven, het
is de bedoeling dat leerlingen een portfolio maken.
Voor de BB is nog niet duidelijk of er cijfers of
inzetletters voor worden gegeven of dat alleen het
portfolio wordt gevuld.

5 NPO aanpassingen
★ Formatie en begroting
★ Taakbeleid en onderwijstijd

BUK geeft een toelichting dat hij aan het berekenen is
of wat LAM heeft medegedeeld haalbaar is in Zermelo
en welke invloed dit heeft op formatie en begroting.
Zie agendapunt 10.

BUK

6 Leerlingenstatuut
De opmerkingen van de MR worden besproken. HOO
heeft ze genoteerd en neemt ze mee. Het statuut
wordt nog besproken met BDS, WSP en in het StO.
Als het document definitief is komt het weer op de MR
agenda ter instemming.

LMR
BUK
HOO

7 Compensatie extra herkansingen
De MR gaat akkoord met het voorstel van BUK.

BUK

8 Schooljaarplan 21-22 stand van zaken
Naar volgende vergadering.

BUK

9 Bekostigingsbrief
Naar volgende vergadering.

BUK inf.

10 Rondvraag
★ extra vergadering inplannen op dinsdag 8 juni

i.v.m. besteding NPO-gelden.

11 Agendapunten volgend overleg 29-6 (laatste van
het schooljaar) incl. Ria
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★ concept schooljaarplan 21-22 bespreken
★ vergaderdata 21-22
★ leerlingenstatuut definitieve versie akkoord

geven
★ schoolgids 21-22

BUK
MR

IR MR

IR LMR

IR O/LMR
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