Notulen MR vergadering 30 november/16:30/online
Aanwezig: Gerrit de Wit (voorzitter), Annemiek Ziessen, Teun Harteveld, Kasper
van der Heijden, Robert Sant, Tommy Veltman, Quinn te Kulve, Peter de Zoete,
Dennis Booms

1. Vaststellen notulen 26 oktober
Notulen worden vastgesteld
2. Begroting/ toelichting Dennis Booms
PMR is tevreden over de toelichting die opgesteld is door Dennis, niet alle
leden van de PMR waren in de gelegenheid om alle stukken goed door te
nemen en zal z.s.m. advies uitbrengen en vragen voorleggen aan Dennis/Peter.
OMR – is tevreden en positief, door de uitgebreide toelichting (compliment aan
Dennis) zijn er geen vragen ontstaan LMR – er zijn geen opmerkingen
Dennis verlaat de vergadering
3. Open dagen en corona
WTG licht toe, volgens VO raad protocol, gebaseerd op de Kamerbrief, mag er
op school uitsluitend onderwijs worden gegeven. In het RBO= regionaal
bestuursoverleg - is in principe besloten dat men de open dagen door wil laten
gaan. Op 8 januari zal RBO bij elkaar komen om te bekijken of de open dagen
doorgang zullen vinden. PMR is van mening dat wij het VO protocol, indien
ongewijzigd, moeten volgen.
Vanuit OMR wordt gevraagd waarom RBO hiervoor heeft gekozen. ZTP licht toe
dat de beslissing voorlopig uitgesteld is tot 6 januari, maar dat er grote
behoefte is om de open dagen door te laten gaan. Gezien vanuit de leerlingen
van groep 8 is de schoolkeuze heel belangrijk en daarvoor zijn de open dagen
een essentieel onderdeel.
LMR – vindt open dagen belangrijk, maar pleit voor alternatieven zoals digitale
informatie/virtuele rondleidingen. Virtuele tour is inmiddels af en staat op de
website. Hierbij zou ook de KLV betrokken kunnen worden.
OMR stelt voor dat er gekeken moet worden naar een aangepaste manier,
waarbij het aantal bezoekers beperkt wordt.
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PMR geeft aan dat er bezorgdheid heerst onder het personeel om veel mensen
op school te ontvangen. Men voelt zich kwetsbaar en onder druk gezet, als
andere scholen wel open dagen houden kan het KL niet achter blijven. Volgens
ZTP heeft het wervingsteam al verschillende scenario’s klaar liggen, in
afwachting van de richtlijnen die in januari zullen gelden. PMR wil graag dat ZTP
bij het RBO aangeeft dat het personeel bezorgd is en men het VO protocol wil
volgen. ZTP zal dit in het overleg in januari bij het overleg met de eenpitters op
5 januari zeker inbrengen. ZTP geeft aan dat bij de uiteindelijke beslissing de
eenpitters beperkt inbreng hebben, de Iris groep en Dunamare hebben bij de
stemming de meerderheid in handen. Indien in het RBO besloten wordt dat de
open dagen door zullen gaan, dan legt de PMR er zich bij neer om het KL niet te
benadelen.
4. Doelstellingen notitie/ toelichting ZTP
ZTP licht toe, tot nu toe was MR niet op de hoogte van de afspraken tussen
Bestuur en rector over de doelstellingen en prioriteiten. Hierin wil hij
verandering in brengen omdat hij het belangrijk vindt dat MR hiervan op de
hoogte is en proactief bij betrokken wordt. Dit stuk is een eerste basis en zal
verder uitgewerkt en gedefinieerd worden. PMR is positief over dit stuk. Er
staan mooie prioriteiten vermeld zoals professionalisering, diversiteit,
schoolgids. Vraag vanuit PMR- wie heeft het stuk geschreven? Stuk is
geschreven door ZTP met tussentijdse feedback van het TB.
MR is positief over het feit dat wij hierbij nu regelmatig betrokken zullen
worden.
5. Gebruik Magister en Teams
ZTP licht toe dat er feedback sessies hebben plaatsgevonden met ouders,
leerlingen en docenten over het gebruik van Magister en Teams. De afspraken
van het begin van het schooljaar hebben niet allemaal goed uitgepakt. In de
toetsweek zal richting ouders en leerlingen gecommuniceerd worden dat vanaf
januari minimaal 1 keer per week het huiswerk weer in Magister wordt gezet.
Alle docenten zullen dus Magister weer gebruiken. De Plenda zal voor leerjaar
1 en 2 niet meer worden gebruikt. Wijzigingen gaan na de toetsweek in om
onrust te voorkomen.
Vraag vanuit LMR- hoe zit het met HOMI? Homi is geen verplichting, maar is
bedoeld als ondersteuning voor leerlingen die niet goed kunnen plannen. Homi
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heeft connectie met Magister en zal daardoor ook beter gebruikt kunnen
worden als huiswerk e.d. weer structureel in Magister staat.
LMR- levert dit nu niet weer meer verwarring op bij leerlingen? Volgens ZTP
moet dit meevallen. In Teams staan altijd de planners/werkwijzers voor een
hele periode, dit stond voorheen in Magister ELO, maar werd slecht gebruikt.
Op dag- en weekbasis staat weer alles in Magister.
PMR is blij met deze wijziging n.a.v. de sessies en evaluatie. Magister is veel
duidelijker en werkt beter voor leerlingen en docenten.
De invoering van de wijzigingen betreffende het gebruik van Teams, Plenda en
Magister aan het begin van het schooljaar had wel eerst beter overlegd moeten
worden, ZTP is het hiermee eens, hier is e.e.a. niet helemaal goed gegaan. De
bedoelingen waren goed en hadden te maken met het feit dat Teams veel
meer werd gebruikt tijdens de online lessen.
ZTP verlaat de vergadering.
6. Rondvraag
LMR- stelt een vraag betreffende het gebruik van online lesmateriaal, er wordt
geen gebruik meer gemaakt van grammatica boeken voor Frans en Engels. Dit
werkt voor veel leerlingen niet prettig. Waarom is hiervoor gekozen?
PMR- gestelde vraag valt niet binnen de MR taken. Er wordt aangeraden om de
betreffende docenten te benaderen via de leerlingenraad.
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen.
De vergadering wordt om 17:40 uur beëindigt.
Actiepunten:
PMR neemt contact op met ZTP en Dennis betreffende de begroting, zal vragen
voorleggen, daarna advies uitbrengen.
Afkortingen: PMR = personeelsgeleding MR, LMR = Leerling geleding MR,
OMR= oudergeleding MR
STB = Bea Storm
TB= toezichthoudend bestuur
SL = Schoolleiding
ZTP= Peter de Zoete
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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
5.
26-10-20
MR stemt in met aanvraag profielkeuze 21/22
6.
26-10-20
OMR stemt in met aanvraag aangepaste ouderbijdrage; MR
brengt positief advies uit
7.
26-10-20
MR stemt in met aanvraag AVG
8.
30-11-20
LMR en OMR brengen positief advies uit over aanvraag
begroting 2021
9.
09-12-20
PMR brengt positief advies uit over aanvraag begroting 2021
10. 13-01-21
MR stemt in met aanvraag extra herkansingsregeling voor
examenklassen

Toelichting positief advies MR betr. begroting 2021:
Mail van 9 december 2020 aan ZTP:
Met genoegen kan ik mede delen dat nu ook de personeels-geleding een positief advies
geeft.
Wel hechten wij eraan om hierbij de volgende kanttekeningen te maken:
1. Een belangrijk uitgangspunt bij deze begroting is het streven om niet meer dan 6
brugklassen per jaar toe te laten, zodat we zonder verdere tegenvallers in de
toestroom afstevenen op een lange termijn omvang van de school van ongeveer 950
leerlingen. De PMR vindt dit een goed uitgangspunt.
2. De PMR deelt de zorgen van de schoolleiding over het hoge ziekteverzuim op onze
school. Wij denken dat de genoemde andere rol van de arbo-arts niet voldoende is
om dit probleem op te lossen. Extra beleid ten aanzien van dit probleem zouden wij
daarom toejuichen.
3. De PMR constateert dat er op de begroting 2020 forse overschrijdingen hebben
plaatsgevonden, bijvoorbeeld op de posten uitzendkrachten/declaranten,
salariskosten OOP, leermiddelen en juridische ondersteuning. Uit de bijgevoegde
toelichting bij de begroting en verdere navraag bij Dennis is ons duidelijk geworden
waar deze overschrijdingen uit voortkomen. Wij spreken hierbij de verwachting uit
(en hebben hier ook vertrouwen in) dat dergelijk overschrijdingen in 2021 niet meer
voorkomen.
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Tussentijdse actie PMR:
16 november 2020
Tijdens het PMR overleg van 16 november wordt besproken dat conform de
corona richtlijnen van de VO raad, de geplande plenaire sessie van 17
november geheel online zou moeten plaatsvinden. Gerrit heeft dit aan Peter
voorgelegd waarna de plenaire sessie geheel online heeft plaats gevonden.

13 januari 2021
In een extra ingelast overleg wordt de aanvraag voor de extra
herkansingsregeling voor examenleerlingen besproken door de PMR. Dennis
wordt toegevoegd aan de vergadering en heeft de vragen na tevredenheid
beantwoord. Het gaat voornamelijk om de compensatie voor docenten voor de
extra tijdbelasting die deze regeling tot gevolg heeft. Er wordt een
compensatieregeling toegezegd, waarop de PMR met de aanvraag instemt in
afwachting van de reactie van de OMR en LMR. De compensatieregeling zal
gefinancierd worden vanuit de aangevraagde subsidie voor extra hulp in de klas
i.v.m. corona.
Afgesproken compensatieregeling:
•
•

5 klokuren per te maken totaalvakherkansing (dus als er een inhaaltotaalvakherkansing nodig is nogmaals 5 klokuren)
25 minuten per leerling voor het nakijken van een totaalvakherkansing

Via de mail worden OMR en LMR benaderd, er wordt unaniem ingestemd met
de aanvraag.
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