MR-vergadering 13-12-2021 Via Teams
Aanwezig: Gerrit de Wit (docent, voorzitter), Annemiek Ziessen (docent, lid), Teun Harteveld
(docent, lid), Kasper van der Heiden (ouder, lid), Robert Sant (ouder, lid)
Gedeeltelijk aanwezig: Bernice van Staalduine (Rector ad interim) Dennis Booms (Conrector)
bedrijfsvoering
Afwezig: Beatrix Storm (OOP, secretaris), Quinn te Kulve (leerling, lid), Tommy Veltman (leerling,
lid)
1. Opening.
2. Tijdelijke vervanging secretaris.
Teun zal voorlopig de secretaristaken overnemen, te beginnen met deze notulen
3. Conceptnotulen vorige vergadering.
Deze zijn er nog niet vanwege ziekte secretaris.
4. Lief- en leedbeleid versie 2.
Unaniem akkoord. Alle suggesties zijn overgenomen.
5. Functiebouwwerk PMR. Ter info.
Dit stuk is met enkele aantekeningen goedgekeurd door PMR
6. Begroting 2022.
Vraag: Instroom naar 5 vwo uit 5 havo is laag geschat. Is daar een maximum voor?
Antwoord SL: In principe mag iedereen doorstromen, mits op tijd opgegeven
Vraag: De ziekteverzuimverzekering wordt opgezegd.
Antwoord SL: Door in te zette op preventie hopen we deze verzekering niet nodig te hebben.
De PMR krijgt nog een stuk over het ziekte- en preventiebeleid.
Unaniem positief advies
7. Schoolondersteuningsplan
Unaniem ingestemd
8. Vakantieregeling 2022-2023
Unaniem ingestemd
9. Protocol tabak, alcohol en drugs
Vraag: Er is per ongeluk (?) ook het woord gokken opgenomen. Moet dat eruit of erin?
Antwoord: Nu moet het eruit, het zal in een nieuw stuk worden opgenomen.
Vraag: 1e pagina punt 2. Wordt nu veel gerookt. Gaat dat vanaf nu anders?
Antwoord: De regel is verbieden tijdens excursies. Daarvan kan het team van begeleidende
collega’s afwijken om handhaving mogelijk te maken.
Punt 4 kan de vrijmibo dan nog doorgaan? Afschaffen hiervan is niet de bedoeling. Dus tekst
moet aangepast.
Unaniem ingestemd onder voorbehoud van afgesproken aanpassingen.
10. De HV brugklas per 22-23.
Moeten havo-leerlingen hiervoor niet teveel op hun tenen lopen?
Antwoord: daar gaat een werkgroep aan werken.

Een groot voordeel hiervan is dat we een soort klas minder aanbieden en daardoor
makkelijker klassen kunnen formeren.
Unaniem ingestemd
11. Procedure nieuwe rector
Er zijn stemmen onder collega’s die klinken dat het niet nodig vinden een dure externe
procedure te starten om een nieuwe rector te zoeken, terwijl we een goede hebben. Het
zou volgens hen zelf het beste voor de school zijn om niet weet een nieuwe rector aan te
stellen, hoe goed een nieuwe externe rector ook zou kunnen zijn.
De vraag is welke nieuwe rol een rector heeft binnen de nieuwe bestuurswetgeving waar
de toezichthouders het over hadden.
Een ander argument van toezichthouder is dat een externe procedure het draagvlak van
de huidige interim zal vergroten als ze gekozen wordt.
De steun die er nu vanuit collega’s komt voor de huidige interim geeft echter mogelijk al
voldoende draagvlak.
De MR is unaniem van mening dat externe werving nu niet wenselijk is en dat de
procedure om een rector aan te stellen gericht moet zijn op het aanstellen van de huidige
interim. Een adviesbureau is daarvoor niet nodig
12. Rondvraag
Geen vragen.
13. Sluiting
17.46 uur

