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Vergadering: MR03-04    Datum:  14 februari 2022 

Indeling      Lokaal:  Online/Teams 

18.00-18.30 u. MR 

18.30-20.00 u. MR+Directie 

20.00-20.30 u., MR 

 

Agendapunten 

Opening Bijlagen/ Opmerkingen 

1 Notulen MR02 Akkoord. 

 

Ter informatie Bijlagen/ Opmerkingen 

0 Informatie vmbo-mavo 
onderwijsconcepten 

Rachelle verzorgt een toelichting op deze concepten. 

1 Stavaza verbouwing  5 bedrijven hebben ingetekend; 1 is afgevallen. 
Resterende 4 komen school bezoeken ivm zgn. 
schouw. Hierna volgt selectie, er komt 1 aannemer die 
gehele project gaat uitvoeren. Alles ligt op schema. 
Het project wordt uitgevoerd in 4 fases. Roostermaker 
gaat opnieuw aan de slag mbt beschikbare ruimtes. 
Zodra def. volgt communicatie naar personeel. Laatste 
uitwijk=digitaal lesgeven. Sporthal/klimhal/pyramide 
noch zwembad bieden vooralsnog geen 
uitwijkmogelijkheid. Bij de keuze van de aannemer 
wordt het veiligheidsaspect nog eens extra belicht. 
Zodra e.e.a. definitief uitgewerkt volgt een PR-plan 
tbv communicatie extern. De examens vinden zo veel 
mogelijk extern plaats (mavo-havo-vwo). 

2 Ziekteverzuim Langdurig verzuim->onder norm LVO, kortdurend 
verzuim->boven norm LVO. In okt.-nov. Is er een 
verhoging in het kortdurend verzuim ontstaan. Sinds 
december is er een dalende lijn. De arob-arts wordt 
uitgenodigd voor een van de 2 laatste vergaderingen 
dit jaar om uitleg over het proces te geven. 

3 SVZ NPO-gelden T.b.v. leervertragingen. Vmbo/mavo->cursus 
mavo/onderwijsasst. ingezet/docent taal-
rekenen/ondersteuning Enterpoint. 
Havo/vwo->praktijkinstructeurs + 
onderwijsassistenten (waaronder 2 oud-lln) ingezet 
tot einde schooljaar. 
SVZ t.a.v. ontvangen gelden/budget: 
Nog voldoende ruimte, bij verlenging naar volgende 
jaren een nieuwe planning cq opzet maken binnen de 
gelden richtlijnen. Hiervoor is evalueren eind 
schooljaar een vereiste. Er kunnen in elk geval geen 
structurele verplichtingen aangegaan worden. 
Vanuit de oudergeleding komt de opmerking dat er 
een achterstand binnen de bovenbouw vwo zou zijn in 
de vakken BI/SK en EN. Vraag is of hier NPO budget 
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voor ingezet kan worden. Reactie SL: m.b.t. BI is er 
sprake van een aanname, deze conclusie is niet 
zichtbaar in de huidige resultaten. Dit geldt eveneens 
voor SK. M.b.t. havo 4/5 is hier wel een 
onderwijsassistent op ingezet (uit inventarisatie bleek 
hier wel sprake van vertragingen). Ook bij EN blijkt 
geen sprake van vertragingen. Door mentoren is, 
algemeen, bij leerlingen geinventariseerd , er zijn 
geen vertragingen/achterstanden geduid.  
Er volgt een korte discussie over het al dan niet 
oppikken van signalen en hoe hiermee omgegaan 
wordt. Als school moeten we acteren op basis van het 
door het ministerie voorgeschreven keuzemenu. Er is 
een duidelijk verschil tussen wegwerken 
achterstanden en oppakken van leervertragingen. 
Als uiteindelijk blijkt dat hier aanleiding voor is wordt 
er bij de aanvraag NPO 22/23 rekening mee 
gehouden. 

4 Covid-maatregelen Voor aanvang van de kerstvakantie is een preventief 
schema gemaakt met, per kolom, 1 dag online lessen 
om verdere verspreiding te voorkomen. I.o.m. het CvB 
daarna 1 week volledig online lessen m.u.v. de 
examenklassen. Daarna weer verder volgens schema, 
inmiddels weer ingehaald door de realiteit.  

5 Open Dag 2022 Het fysiek op school ontvangen van de leerlingen ging 
prima; zelf ervaren blijkt toch nog altijd de beste 
optie. Veel positieve reacties en geluiden, een vervolg 
op deze ingeslagen weg is zeker aan te bevelen. 

 

Ter Bespreking Bijlagen/ Opmerkingen 

1 Kwartaalrapportage Q4 Betreft een concept, nog niet goedgekeurd. Positief 
resultaat. Dit heeft grotendeels met NPO te maken. Er 
is een definitief besluit door LVO genomen dat, indien 
er sprake is van reserves, deze aan de betreffende 
school toebedeeld worden, ze worden niet meer 
stichtingsbreed gesaldeerd. Er dient wel een 
bestedingsplan gemaakt te worden. 

2 Lessentabellen 22-23 MiX-Mavo: wijzigingen in flex-model m.b.t. coachuren 
gekoppeld aan LOB i.v.m. keuze einde 2e leerjaar. LOB 
= onderdeel vak T&T. Tevens zijn er wijzigingen in 
minuten lestijd. De 3-uurs vakken zijn weggehaald, dit 
voorkomt een halfjaarlijkse wissel. 
Havo-Vwo: de kolommen lopen niet synchroon in het 
proces. Er is een grote overlap in personeel over beide 
kolommen. Voor het Havo vakken “domeiniseren”. 
Het vak burgerschap moet niet slechts binnen 1 lesuur 
maar binnen alle vakken geintegreerd worden. 

3 Bevorderingsrichtlijnen 22-23 MiX-Mavo: hier is alleen sprake van tekstuele 
aanpassingen. 
Havo-Vwo: i.v.m. de 2-jarige brugklas zijn de 
richtlijnen aangepast. Na leerjaar 1 is er een meetpunt 
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dat gevolgd wordt door een advies per leerling. 
Verder zijn er geen wijzigingen doorgevoerd. De 
opmerking “schoolleiding mag afwijken” geldt per 
klas/kolom/groep, niet in individuele gevallen. Dit is 
een formaliteit, bij evt. constatering van misstanden 
in oude onderwijsreglementen. 

4 Aanbod profielen 22-23 
(discussiepunt i.r.t. rooster) 

Een rooster biedt elk jaar andere vraagstukken. Nieuw 
gebouw, nieuwe studieplekken. Gaan we keuzes 
beperken? Wat te doen met de profielen, hoe ver ga 
je met verzoeken van leerlingen? En is het 
uitgangspunt de leerling of de organisatie? Beperken 
of breed insteken? Binnen het vmbo zijn heel weinig 
keuzemogelijkheden waardoor clustering vrij 
eenvoudig is. Binnen de mavo gelden verplichte 
keuzevakken en vrije keuzevakken waar binnen het 
flexmodel redelijk eenvoudig aan te voldoen is. 
Bij havo en vwo veel verschillen, met name richting 
vervolgopleidingen. Het huidige aanbod + aantal 
continueren betekent organisatorische concessies. 
Het is slecht voorspelbaar waar zich de bottleneck 
voordoet, dit maakt het geheel complex. 
Vervolgopleiding bepaalt, flexibiliteit heeft grenzen. 
Verzoek SL: ontvangt graag advies van de MR hierin, 
bijvoorbeeld als extra vak 1 creatief vak mogelijk i.p.v. 
2. Of max. 1 buitenlandse taal als extra vak in de vrije 
ruimte. Tijdens de volgende MR brainstormen m.b.t. 
deze vraag en het aanbod van profielen. 

 

Ter Instemming Bijlagen/ Opmerkingen 

   

 

Rondvraag: 

• Verkiezingen MR 

 
 
 


