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Samenstelling 
 
Leerlingen : Quinn te Kulve (5V), Tommy Veltman (5H) 
Ouders: Kasper van der Heiden, Robert Sant 
Personeel: Teun Harteveld, Beatrix Storm (secretaris), Gerrit de Wit (voorzitter), 
Annemiek Ziessen 
 

Periodieke overlegmomenten 

De medezeggenschapsraad (MR) vergadert maandelijks. De personeelsgeleding van 

de MR (PMR) vergadert wekelijks. Bij deze vergaderingen wordt de schoolleiding 

geregeld uitgenodigd om een toelichting te geven. 

De voorzitter van de MR heeft wekelijks een overleg met de rector. 

Twee keer per jaar heeft de MR een gemeenschappelijke vergadering met het 

bestuur. 

 

Besluiten 

De besluitenlijst van de MR in het schooljaar 2020-2021: 

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. 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 aanvraag 
werktijdregeling/compensatieregeling OOP 

26. 28-06021 MR stemt in met aanvraag afschaffing tekenen als 
eindexamenvak 

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

   

 

Specifieke punten 

Wisselingen in het bestuur  

Gedurende dit schooljaar zijn er in totaal vier vacatures in het bestuur ontstaan. Deze 

zijn alle vier ook weer opgevuld via sollicitatieprocedures. In alle gevallen zat de 

voorzitter van de MR namens de MR in de sollicitatiecommissie. 

Corona 

Het afgelopen schooljaar stond in het teken van corona. Herhaaldelijk is het hierbij 

voorgekomen dat de schoolleiding onder tijdsdruk organisatorische beslissingen 

moest nemen. In dergelijke gevallen werd de voorzitter van de MR uitgenodigd voor 

de vergadering van de schoolleiding, zodat zonder verlies van tijd geschakeld kon 

worden. 

Leidraad voor de MR is hierbij steeds geweest dat er zoveel mogelijk fysiek les werd 

gegeven aan leerlingen onder de randvoorwaarde dat (1) het VO-protocol zo veel 

mogelijk gevolgd werd en (2) docenten die zich niet veilig voelden, niet tegen hun wil 

voor de klas kwamen te staan. 

Voor de eindexamenklassen heeft de MR in verband met corona ingestemd met een 

verruiming van de herkansingsmogelijkheden. 

Onderwijsaanbod 

Aan het eind van het schooljaar heeft de schoolleiding aan de MR gevraagd in te 

stemmen met het afschaffen van tekenen als eindexamenvak. Met name gezien het 

structureel lage aantal leerlingen, dat op het Kennemer voor tekenen als examenvak 

kiest, heeft de MR hiermee ingestemd. 

 


