
Notulen MR 2020-2021 

MR 

Vergadering: MR04          Datum:  29 maart 2021 

Tijdstip:  

18.30-19.00 u. MR        Lokaal:  via TEAMS 

19.00-20.00 u. MR+DIR 

20.00-20.30 u. MR 

Aanwezig: Dhr. Hupperetz-Dhr. Sauren-Dhr. Smeets-Dhr. Ortmans-Dhr. Lipsch-Dhr. Le Roux-Dhr. 
Laeven-Dhr. Gadet-Mw. Schurgers-AnneLotte-Lotte- Mw. Opreij  
 
Gasten: Mw. Maar - Timothy van der Linden 
 
Agendapunten 

Opening Bijlagen/ Opmerkingen 

1 Notulen MR03 2020-2021 Akkoord. 

 

Ter informatie Bijlagen/ Opmerkingen 

1 Onderwijsconcepten kolommen (indien 
lessentabellen/taakbeleid is aangepast) 

Mw. Maar geeft uitgebreide uitleg 
over het taakbeleid n.a.v. het 
nieuwe onderwijsconcept m.b.t. het 
omrekenen naar 35 min, de bapo, en 
de verantwoording flexuren versus 
onderwijstijd. Na de meivakantie 
start een pilot om te testen of alles 
goed verloopt. De flexuren zijn 
leerling gestuurd. Ze mogen zichzelf 
inschrijven, maar kunnen ook 
geplaatst worden. Op de vraag of we 
niet te snel gaan met de 
vernieuwingen, antwoordt dhr. 
Hupperetz dat hier al meerdere 
jaren op is aangestuurd en dat we 
door Covid niet eerder hebben 
kunnen testen.  

2 Stavaza verbouwing  Alles ligt op schema. Omdat dezelfde 
architect dit verder mag uitwerken is 
geen nieuwe aanbesteding nodig. 
Het bestek zal naar verwachting in 
april klaar zijn. N.a.v. het bestek 
volgt de aanbesteding uitvoerder. 
Budget blijft gelijk. Streven is om in 
de loop van schooljaar 21-22 te 
starten.  

3 Covid-19 maatregelen en sluiting/heropening scholen Na de eindexamens zal er meer 
ruimte zijn voor de rest van de 
leerlingen.  

4 Vrijwillige ouderbijdrage 2021-2022 Door de nieuwe regels zal de school 
creatief moeten zijn m.b.t. 
buitenschoolse activiteiten en 
internationalisering.  

5 Verkiezingen PMR (2021-2022 t/m 2023-2024)  Twee aftredende leden van de 
MR/PMR stelden zich verkiesbaar en 
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zijn op het moment van schrijven 
van deze notulen wederom 
herkozen. 

 

Ter Bespreking Bijlagen/ Opmerkingen 

1 Organisatiestructuur MT 2021-2022 (management-
statuut) 

Dhr. Hupperetz geeft uitleg over de 
nieuwe MT-structuur en vraagt 
instemming voor het werven van 
twee coördinatoren. Hier is mee 
ingestemd. Wat betreft de rest van 
de nieuwe MT-structuur is nog geen 
uitspraak gedaan. Discussie is er 
over de taakomvang van de 
afdelingsleiders en de benoeming 
van een PR-medewerker.  

 

Ter Instemming/ Ter advisering Bijlagen/ Opmerkingen 

1 Benoeming 2 conrectoren Goedgekeurd 

2 Lessentabellen 2021-2022 Goedgekeurd 

 

Rondvraag 
- De school krijgt financiën om leervertragingen, opgelopen door Covid, aan te pakken. Op 

dit moment kan Dhr. Hupperetz nog niet aangeven hoe deze gelden worden ingezet.  
- Volgende keer opnemen: de tweejarige brugklas. De oudergeleding van de MR vraagt zich 

af  of de kloof tussen lesgeven en directie niet te groot wordt, als afdelingsleiders geen les 
meer gaan geven.  

 

 
 
 
 

 


