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Notulen MR vergadering 13 september 16:30 uur lokaal 22 

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

Heiden, Robert Sant, Tommy Veltman, Quinn te Kulve 

 

1. Opening 

Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Agenda wordt vastgesteld. 

2. Vaststellen notulen 28 juni 21 

Naar aanleiding van: Vraag PMR aan LMR – is er sprake van extra druk op de leerlingen n.a.v. de NPO 

maatregelen? LMR geeft aan dat het extra aanbod als positief wordt ervaren. De roosters verschillen 

erg per leerling en vakkenpakket.  

Punt 4 van de notulen: Is er vanuit het bestuur gereageerd op de brief van de MR betreffende de 

bezoldiging van bestuursleden. MR heeft geen reactie ontvangen. WTG gaat hier navraag doen bij 

STL wat de stand van zaken is. HRT vraagt of het klopt dat het bestuur op lesbezoek zou gaan? WTG 

vraagt dit na bij STL. Voorstel is om bij de volgende vergadering het hele bestuur uit te nodigen en 

niet alleen een afvaarding. De MR leden willen graag kennis maken met de nieuwe bestuursleden. 

Notulen worden vastgesteld. 

3. Jaarverslag 20/21 

Er zijn geen opmerkingen, het verslag is goed gekeurd.  

4. Aanvraag overgangsnormen 

Er zijn ten opzichte van vorig jaar geen aanpassingen gedaan door de SL, PMR is hier positief over. 

Het is fijn dat het voor alle leerlingen mogelijk blijft om als bespreekgeval in aanmerking te komen. 

Dit wordt gezien als een positieve ontwikkeling.  

MR stemt in met de aanvraag overgangsnormen. 

5. Aanvraag examenreglement 

De toelichting is per ongeluk niet met de vergaderstukken aan de MR gemaild. HRT mailt deze ter 

plekke aan iedereen.  

De wijzigingen i.v.m. corona van vorig schooljaar waren eenmalig en zullen weer worden 

teruggedraaid. 

Bij dit stuk is e.e.a. niet helemaal duidelijk. WTG vraagt STL om voor toelichting naar de vergadering 

te komen.  

Artikel 13 lid 7 bladzijde 10: hier wordt “totaalvakherkansing” genoemd, MR is in de veronderstelling 

dat dit tijdelijk was. De inhoud van de toelichting komt niet overeen met de tekst in de aanvraag.  

STL sluit aan bij de vergadering en licht toe. De totaalvakherkansing heeft hier betrekking tot vakken 

die alleen met een schoolexamen worden afgerond zoals bijv. BSM.  

LMR vond de totaalvakherkansing voor de leerlingen een zeer voordelige maatregel en zou die graag 

willen behouden. STL licht toe dat men teruggaat naar de oude situatie omdat men ervan uitgaat dat 
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wij weer een  normaal jaar tegemoet gaan. Indien nodig zullen er uiteraard aanpassingen kunnen 

worden gedaan. SL verwacht dat de genomen maatregelen in het kader van het NPO met extra 

ondersteuning, stoomcursussen en extra lessen goede resultaten zullen opleveren.  

Volgens de LMR verschillen de achterstanden per vak. Voor leerlingen zijn de genomen maatregelen 

van het NPO niet helder gecommuniceerd. Hier zal aandacht aan worden besteed.  

Artikel 7 lid 4, bladzijde7: formulering is onduidelijk ´het gebruik maken van het geboden 

inzagemoment´  

Formulering klopt zo niet en zal worden aangepast. Hier wordt bedoeld dat een leerling geen recht 

heeft op inzage als hij/zij eerder een aantal keer geen gebruik heeft gemaakt van het inzagemoment.  

MR stemt unaniem in met de aanvraag examenreglement 

6. Aanvraag lief-en leedbeleid 

MR is positief over het feit dat dit geformaliseerd wordt. Er zijn echter een aantal onduidelijkheden 

en e.e.a. moet beter worden gespecificeerd.  

Bij Jubilea: i.p.v. “in dienst” moet worden “in een onderwijsbetrekking” 

Welke gebeurtenissen vallen onder de CAO en welke zijn school gebonden? Dit zou beter 

gespecificeerd moeten worden. 

Voorstel om bij Jubilea de vrije dag te schrappen voor 25 en 40 jaar zodat het voor iedereen gelijk is.  

Bij “afscheid” zijn de tussenstappen niet gelijkmatig.  

Gelden deze regelingen ook voor leden van de schoolleiding?  

MR stemt nog niet in met deze aanvraag. STB zal de opmerkingen communiceren aan STL. 

7. Rondvraag 

LMR  vraagt of er nog toevoegingen zijn vanuit de MR voor het leerlingen statuut. Tommy gaat 

binnenkort weer met BMS hierover in gesprek. Er waren al wijzigingen in een eerder stadium 

goedgekeurd door de MR. Verder zijn er geen aanvullingen.  

PMR – moet het huishoudelijke reglement van de MR weer vernieuwd worden? De zittingstermijnen 

van de MR leden zijn inmiddels aangepast door STB. Het reglement zal worden gedeeld.  

Zijn er al agenda punten bekend voor het overleg met het TB op 25 oktober?  

Bezoldiging bestuursleden  

Procedure werving nieuwe rector 

Kennismaking nieuwe bestuursleden- hele bestuur uitnodigen 

Vanuit OMR is er een opmerking over het maken van filmpjes als opdracht na een stage. Het maken 

van deze filmpjes kost heel veel tijd en zijn docenten zich hiervan bewust?  

WTG legt dit voor aan de SL. 

Voorzitter sluit de vergadering om 17:40 uur.  
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Tussentijdse acties PMR: 

Stemt in met formatieplan. 

WTG heeft vraag van OMR (laatste punt bij rondvraag) doorgezet aan de betreffende afdelingsleider. 

 

Besluitenlijst (doorlopend) 

Nr. Datum Omschrijving besluit 

1. 06-09-21 PMR stemt in met formatieplan 21/22 

2. 13-09-21 MR stemt in met aanvraag examenreglement 

3. 13-09-21 MR stemt in met aanvraag overgangsnormen 

4. 13-09-21 MR stemt nog niet in met de aanvraag Lief- en 
leedbeleid/aanmerkingen zijn gecommuniceerd met STL 

 


