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Notulen MR vergadering 28 juni 2021 16:30 uur online 

Aanwezig: Annemiek Ziessen, Teun Harteveld, Gerrit de Wit, Beatrix Storm, Kasper van der 

Heiden, Robert Sant, Tommy Veltman 

Afwezig: Quinn te Kulve 

1. Opening 

Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld 

3. Vaststellen notulen 31 mei 

Notulen worden  vastgesteld.  

Aanmerking STB: de vragen die bij punt 5 zijn gesteld door de PMR zijn aan ZTP voorgelegd 

en beantwoord: het contract kan na 2 jaar worden opgezegd en vanaf volgend schooljaar zal 

“Over” huur betalen.   

4. Wijziging statuten TB- bezoldiging bestuursleden 

De voorgenomen wijziging van de statuten op het onderdeel bezoldiging bestuursleden 

werd in de vorige vergadering door Reen Pouwels ter kennisneming aan de MR 

medegedeeld. De PMR heeft dit besproken en wil met de hele MR een stellingname richting 

TB sturen. WTG licht toe dat er vorige week een voorstel tot wijziging op dat punt is 

ingebracht in de bestuursvergadering met de nieuwe bestuursleden als toehoorders. Nu 

staat in de statuten dat bestuursleden geen recht hebben op vergoeding, in het concept van 

Reen staat dat bestuursleden recht hebben op een redelijke vergoeding. ZTP vindt dit geen 

goede ontwikkeling en is hier fel op tegen en heeft dit ook in de  vergadering aangegeven. 

Twee bestuursleden bleken het hier ook niet mee eens te zijn. Het lijkt erop dat de 75% van 

de benodigde meerderheid voor de statutenwijziging binnen het bestuur niet gehaald zal 

worden.  

Vanuit de PMR is er een voorzetje opgesteld over ons standpunt en er wordt voorgesteld om 

dit vrijblijvend aan Reen en het hele bestuur te sturen. OMR geeft aan dat het op dit 

moment vaker gebruikelijk is dat bestuurders een vergoeding ontvangen. WTG geeft aan dat 

tijdens de sollicitatie procedure van de nieuwe bestuursleden dit niet aan de orde is 

geweest. Er ontstaat een discussie waaruit naar voren komt dat de MR ook zonder 

vergoeding geen problemen verwacht met het vinden van geschikte bestuursleden. Verder 

past het overgaan tot bezoldiging niet bij de huidige financiële situatie waarin het KL zich 

bevindt en zou het een verkeerd signaal afgeven na alle bezuinigingen die zijn doorgevoerd 

en die in de toekomst nog nodig zullen zijn.  

Iedereen kan zich vinden in het concept van de PMR en deze zal aan Reen en Peter worden 

gemaild.  
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5. Jaarverslag Bestuur- ter kennisname/bespreking 

Het verslag wordt niet besproken. 

6. Aanvraag afschaffing vak tekenen als eindexamenvak voor schooljaar 22/23 

WTG licht de stukken die door de tekensectie zijn aangeleverd kort toe. De aanvraag is op 

verzoek van WTG door de SL ook gedeeld met de tekensectie om het proces transparant te 

laten verlopen. WTG heeft afgelopen vrijdag een gesprek gehad met Colette Arts. Daarop 

heeft  Colette nog een extra stuk geschreven met extra toelichting en uitleg.  

PMR heeft dit onderwerp al van tevoren besproken en is van mening dat de cijfers van de 

leerlingen die voor tekenen als examenvak kiezen, doorslaggevend zijn om voor het 

afschaffen te stemmen. Dit is volgens de PMR in het belang van de leerlingen en de school, 

omdat hierdoor meer ruimte ontstaat voor andere vakken waarvoor meer belangstelling is. 

LMR- begrijpt de keuze van de SL, maar wijst erop dat het tijdens open dagen altijd fijn is om 

te kunnen aangeven dat leerlingen zich op alle gebieden op het KL kunnen ontwikkelen. 

OMR- heeft begrip voor de keuze van de SL en merkt op dat het vak in de onderbouw 

gehandhaafd blijft, zodat dat nog steeds op de open dagen een rol kan spelen. Het gaat om 

het afschaffen van tekenen als examenvak. Als er te weinig leerlingen tekenen als 

examenvak kiezen, staan de kosten niet meer in verhouding. Wellicht is er ruimte om op 

gegeven moment in de bovenbouw keuzeprojecten aan te kunnen bieden om zo de 

leerlingen te bedienen die met een kunstvak willen doorgaan.  

PMR is tevens van mening dat de sectie tekenen al langer onder druk staat maar er helaas 

niet in is geslaagd om de lage leerlingencijfers tegen te gaan. PMR kan zich niet vinden in de 

aangevoerde argumentatie in de stukken van de tekensectie.   

Vanuit de LMR wordt gevraagd of de tekensectie onder de leerlingen onderzoek heeft 

gedaan om het vak aantrekkelijker te maken. Dit is niet bekend.  

De MR stemt unaniem in met de aanvraag om tekenen als examenvak af te schaffen. Met de 

kanttekening dat het een verschraling is voor het examenpakket.   

 

7. Evaluatie afgelopen schooljaar 

OMR geeft aan dat het een heel ingewikkeld jaar was voor leerlingen en docenten.  

LMR weet te melden dat het door de online lessen voor veel leerlingen, met name de 

leerlingen in de voorexamenklassen, erg moeilijk was om de stof bij te houden en er zijn veel 

achterstanden. Hoe kan dit volgend schooljaar worden opgelost? 

WTG licht toe dat er extra geld ter beschikking is gesteld door de overheid om voor alle 

klassen extra ondersteuning aan te kunnen bieden. Docenten krijgen extra tijd ter 

beschikking om achterstanden aan te pakken. Verder hebben de examenklassen heel hard 

gewerkt en bij het CE over het algemeen toch goed gepresteerd.  
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Vanuit de PMR wordt aangevoerd dat het vergroten van de docentencapaciteit heel fijn is 

maar dat het een pittige opgave wordt voor veel leerlingen die extra tijd moeten investeren 

om hiervan te kunnen profiteren. LMR is het ermee eens dat dit voor een aantal leerlingen 

lastig kan worden. WTG heeft de ervaring dat de meeste leerlingen in het examenjaar een 

mindshift doormaken en vanuit zichzelf veel harder werken.  

Vanuit de PMR is men tevreden over de snelheid waarop beslissingen zijn genomen met 

betrekking tot corona gerelateerde wijzigingen. Over het algemeen zijn ook de juiste 

beslissingen genomen. Wat niet altijd goed ging is het feit dat de MR vaak werd 

overgeslagen. Hier valt nog veel winst te behalen.  

Zo is op 3 juni door de SL gecommuniceerd dat er in de onderbouw nog maar 10 toetsen 

mogen worden gegeven. Hiermee is de MR vorig jaar niet akkoord gegaan. Hiervoor had 

wederom instemming gevraagd moeten worden aan de MR. Er moet z.s.m. richting SL 

gecommuniceerd worden dat deze beslissing zo niet genomen had mogen worden. WTG legt 

dit vandaag nog voor aan de SL met het dringende verzoek om dit aan te passen of in te 

trekken.  

Inhoudelijk wordt dit onderwerp op een andere vergadering op de agenda gezet aangezien 

er verschillende standpunten blijken te zijn.  

8. Bespreken van de rollen binnen MR volgend schooljaar (voorzitter/secretaris) 

WTG en STB willen graag de rol van respectievelijk voorzitter en secretaris volgend jaar 

voortzetten. De andere leden gaan hiermee akkoord.  

Teun geeft aan dat het komende jaar zijn laatste jaar zal zijn in de MR.  

9. Planning eten MR na de vakantie en manier van vergaderen volgend schooljaar – 

online of op school? 

Het etentje zal na de vakantie worden gepland.  

Iedereen geeft de voorkeur om weer op school te vergaderen.  

10. Rondvraag 

Er zijn geen vragen of opmerkingen voor de rondvraag.  

De voorzitter sluit de vergadering om 17:30 uur.  

 

Besluitenlijst (doorlopend) 

Nr. Datum Omschrijving besluit 

1. 03-09-20 MR benoemt Gerrit de Wit als voorzitter en Beatrix Storm als 
secretaris 

2. 03-09-20 MR stelt notulen vast van 18 juni 2020 

3. 03-09-20 MR stelt jaarverslag 19/20 vast 

4. 03-09-20 MR brengt nog geen advies uit over aanvraag TB procedure 
herbenoeming bestuursleden 1.A 
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5. 08-10-20 MR stemt in met formatieplan 20/21 

6. 26-10-20 MR adviseert positief over aanvraag TB procedure 
herbenoeming bestuursleden 

7. 26-10-20 MR stemt in met aanvraag profielkeuze 21/22 

8. 26-10-20 OMR stemt in met aanvraag aangepaste ouderbijdrage; MR 
brengt positief advies uit 

9. 26-10-20 MR stemt in met aanvraag AVG 

10. 30-11-20 LMR en OMR brengen positief advies uit over aanvraag 
begroting 2021  

11. 09-12-20 PMR brengt positief advies uit over aanvraag begroting 2021 

12. 13-01-21 MR stemt in met aanvraag extra herkansingsregeling voor 
examenklassen 

13. 08-03-21 PMR stemt niet in met compensatieregeling OOP 

14. 15-02-21 MR adviseert positief over de aanvraag klachtenregeling 

15. 15-02-21 MR stemt in met aanvraag onderwijstijd voor punt 3.3-3.5 

16 15-02-21 MR stemt in met aanvraag overgangsnormen 20/21 

17. 15-02-21 MR stemt nog niet in met aanpassing keuzeprojecten, is wel 
eens met de oplossingsrichting, stuk nog in ontwikkeling 

18. 02-04-21 MR stemt in met aanvraag herstelplan 

19. 19-04-21 MR stemt in met aanvraag extra herkansingsregeling 

20. 20-05-21 MR adviseert positief over benoeming nieuwe bestuursleden 

21. 31-05-21 MR stemt in met aanvraag doorstroombeleid 

22. 31-05-21 MR stemt in met aanvraag huiswerkbegeleiding 

23. 04-06-21 MR stemt in met wijziging formatie SL 

24. 09-06-21 PMR stemt in met aanvraag compensatie regeling examens 

25. 28-06-21 PMR stemt in met de aanvraag werktijdregeling/ 
compensatieregeling OOP 

26. 28-06-21 MR stemt in met de aanvraag afschaffing tekenen als 
eindexamenvak 

27. 06-07-21 MR stemt in met benoeming conrector bedrijfsvoering 

 

Tussentijdse acties MR: 

WTG heeft het bezwaar van de MR betreffende het aangegeven maximaal aantal toetsen in 

de onderbouw voorgelegd aan de SL (punt 7 van de notulen/laatste alinea). Dit is nog op 28 

juni door de SL aangepast en via Teams gecommuniceerd.  

Via de mail stemt de MR op 6 juli in met de aanvraag benoeming conrector bedrijfsvoering.  

Op 7 juli is de stellingname van de MR betreffende de voorgenomen wijziging van de 

statuten gemaild aan Reen Pouwels en de SL. (punt 4 van de notulen) 

Afkortingen:  

TB- toezichthoudend bestuur, SL – schoolleiding, OOP – onderwijsondersteunend personeel 

STB- Bea Storm, WTG – Gerrit de Wit 

OMR- oudergeleding MR, PMR- personeelsgeleding MR, LMR- leerlingengeleding MR 
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