
MR-vergadering 31-01-2022 Via Teams 
 
Aanwezig: Gerrit de Wit (docent, voorzitter), Annemiek Ziessen (docent, lid), Kasper van der Heiden 
(ouder, lid), Robert Sant (ouder, lid), Tommy Veltman (leerling, lid), Teun Harteveld (docent, 
plaatsvervangend secretaris, notulen) 
 
Afwezig: Beatrix Storm (OOP, secretaris), Quinn te Kulve (leerling, lid),  
 
1 Opening en vaststelling agenda 
Het punt digitaal lesgeven wordt op verzoek van ouderlid toegevoegd 
 
2 Conceptnotulen  
Goed gekeurd 
 
3 Selectieprocedure rector   
De kritiek op de beschreven procedure is wat de pmr betreft tweeledig.  
We willen de adviescommissie uitbreiden met een ouder, een leerling en een schoolleider. Om 
voldoende draagvlak te waarborgen moeten al deze groepen binnen de school in de adviescommissie 
zitten.  
De voorzitter van de MR willen we graag bij de selectie van de brieven betrokken hebben.  
In de selectiecommissie, die het eindgesprek voert en beslist, hoeft de voorzitter van de MR geen 
plaats te hebben, omdat er al genoeg inspraak is geweest in de adviescommissie.  
De ouder- en leerlinggeleding nemen deze kritiek over. De MR adviseert negatief over deze 
selectieprocedure.  
 
4 Bijlesinstituut Toptutors (indien aanvraag binnen is)  
In principe zou bijles niet door een externe partij moeten worden aangeboden. We zien hier wel een 
sympathieke stichting die dit goedkoop aanbiedt. We zien graag een aanvraag tegemoet.  
 
5 Digitaal lesgeven aan afwezigen 
De oudergeleding meldt: het digitaal lesgeven is minder goed geregeld dan tijdens de lock-down. 
Leerlingen moeten het nu via een klasgenoot regelen en dat werkt niet zo goed.  
De personeelsgeleding geeft aan dat het voor de ene docent makkelijker is om de les ook digitaal aan 
te bieden dan voor de andere. Het is voor veel docenten best ingewikkeld om teveel tegelijk te doen. 
Lesgeven in de klas en online lesgeven vragen verschillende dingen van de docent.  
Voor leerlingen moet het ook niet te makkelijk te worden de les te skippen omdat hij het toch online 
kan volgen. 
De MR zal dit aankaarten bij de schoolleiding 
 
6 Rondvraag  
Geen vragen 


