
Notulen MR vergadering 25 oktober 2021 

 

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

Heiden, Robert Sant, Tommy Veltman 

Afwezig met afmelding: Quinn te Kulve 

1. Opening 

Voorzitter opent de vergadering en heel iedereen welkom. 

2. Vaststellen agenda 

Agenda wordt vastgesteld. 

3. Vaststellen notulen 13 september 

Notulen worden  vastgesteld.  

4. Goedkeuring PMR formatieplan ter informatie 

5. Aanvraag PTA 

Dit is een formaliteit, gewijzigd examenreglement is al eerder goedgekeurd. De PTA’s zijn door de 

afdelingsleiders uitgebreid besproken met de secties.  

MR stemt in met de aanvraag PTA 

6. Aanvraag ouderbijdrage 

Dennis Booms en Bernice van Staalduine sluiten bij de vergadering aan voor toelichting. Er bestaat 

onduidelijkheid over de inkomensafhankelijke ouderbijdrage (vrijwillige deel), OR is in de 

veronderstelling dat dit weer nieuw is. Maar deze was vorig jaar alweer van kracht en was van 

tevoren ook door de MR goedgekeurd. OMR geeft aan dat de bewoording in de communicatie 

richting ouders hier essentieel is, zodat duidelijk is dat het om een vrijwillige bijdrage gaat. BMS zegt 

toe dat hiermee rekening gehouden zal worden.  

STL geeft aan dat het reisbeleid steeds opnieuw kritisch wordt bekeken omdat dit een groot deel 

uitmaakt van de uitgaven van de ouderbijdrage.  

OMR stemt in met de aanvraag ouderbijdrage  

7. Aanvraag wijziging aanbod Engels 

ZSS licht toe- voorheen konden leerlingen extra Engels kiezen, er was de mogelijkheid om een 

FCE/CAE examen te behalen. Hier waren kosten aan verbonden voor ouders. Het was niet 

kostendekkend, er ontstonden extra kosten voor school. Het voorstel nu is dat men in de bovenbouw 

de leerlingen de mogelijkheid wil bieden om te kiezen tussen regulier Engels of CAE in 4 Havo, 4V en 

5V. In 5H en 6V wordt voor iedereen weer regulier Engels gegeven. Hierdoor blijft het mogelijk om 

CAE aan te bieden. Dit is belangrijk i.v.m. het aanbod van scholen in de omgeving die CAE ook 

aanbieden. Alternatief zou zijn om te moeten stoppen met CAE.  

STL licht verder toe.  

MR stemt unaniem in met de aanvraag. 



 

 

8. Concept begroting ter bespreking   

BMS licht de concept begroting toe.  

 

9. Rondvraag 

Er zijn geen vragen.  

Vanaf 17:30 uur = gezamenlijke vergadering met TB (notulen worden verzorgd door TB) 

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 

5. 25-10-21 MR stemt in met aanvraag PTA 

6. 25-10-21 OMR stemt in met aanvraag ouderbijdrage 

7. 25-10-21 MR stemt in met aanvraag wijziging aanbod Engels 

   

   

   

   

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


