Notulen MR 5 11 april 16:30 uur lokaal 23
Aanwezig: Gerrit de Wit, Teun Harteveld, Annemiek Ziessen, Beatrix Storm, Robert Sant, Kasper van
der Heiden
Afwezig zonder bericht: Quinn te Kulve, Tommy Veltman

1. Opening
Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er worden nog twee punten aan de
agenda toegevoegd.
-

Korte voorbespreking overleg met TB
Bezorgdheid over gang van zaken bij schoolfeest in combinatie met feest bij Kokonoches

De agenda wordt vastgesteld
2. Vaststellen notulen 31 januari en 25 oktober 21
De notulen worden vastgesteld. De voorzitter bedankt de notulisten.
Opmerking n.a.v. punt 4 van de notulen MR 4– er is nog geen aanvraag ontvangen over Toptutors,
WTG vraagt dit na bij STL
3. Aanvraag ziekteverzuimbeleid ter informatie
PMR heeft op 5 april met deze aanvraag ingestemd
4. Aanvraag voorgenomen benoeming rector
Robert Sant doet kort verslag van de verloop van de procedure. Voorzitter bedankt Robert voor zijn
inzet bij de commissie. PMR is zeer tevreden dat de procedure intern heeft plaatsgevonden, mede
dankzij de ingezonden stukken van verschillende secties richting TB.
MR adviseert positief voor de aanvraag benoeming rector
5. Aanvraag opleidingsschool
PMR heeft richting SL gecommuniceerd dat de MR in de basis akkoord is en dat er vandaag vragen en
op- en aanmerkingen worden besproken. Er zullen 4 aanmerkingen worden gecommuniceerd
richting STL:
-

-

Verzoek om stagiaires niet zonder begeleiding lessen te laten verzorgen en om een maximaal
aantal stagiaires per klas vast te stellen
Kleine secties zullen niet in staat zijn om 2 begeleiders kunnen leveren, in hoeverre is dit verplicht? Wellicht kan de formulering aangepast worden dat bijvoorbeeld elke sectie verplicht
is om hieraan mee te werken
Hoe zijn de nieuwe taken geregeld- hoeveel uur? Zijn de taken 3-jaars? Komt hiervoor een
sollicitatieprocedure?
Coach en begeleider zouden bij voorkeur niet dezelfde persoon moeten zijn omdat de coach
niet hoort te beoordelen. Aangezien het KL te kleinschalig is om dit te scheiden, stellen wij
voor om dit goed te communiceren met de persoon die opgeleid wordt en de titel coach niet
te gebruiken

Onder voorbehoud van bovengenoemde kanttekeningen wordt de aanvraag opleidingsschool
goedgekeurd.
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6. Aanvraag HB beleidsplan
Het plan wordt kort besproken. Vanuit de OMR wordt aangegeven dat het sociale aspect ook een
grote rol speelt voor hoogbegaafde leerlingen en het daarom wenselijk is dat hier aandacht voor is.
MR stemt in met de aanvraag.
7. Aflopende zittingstermijnen MR leden
Het termijn van Teun Harteveld loopt eind van dit schooljaar af. Hij wil zich wel weer beschikbaar
stellen voor de MR. WTG zal dit met de docenten communiceren, indien zich meer kandidaten
melden zullen er in mei verkiezingen plaatsvinden.
De termijnen van Tommy Veltman en Quinn te Kulve lopen tevens eind van dit schooljaar af.
Hiervoor zal een oproep geplaatst worden aan de leerlingen, indien er meer dan 2 kandidaten zijn
worden ook hier verkiezingen uitgeschreven. Bij voorkeur nog voor de zomervakantie.

8. Voorbespreking overleg met TB
De notulen van het vorige overleg met het TB zijn opgesteld door een lid van TB. WTG mist de kritiek
van de MR op de voorgenomen wijziging van de statuten met betrekking tot de zoldering van
bestuursleden. MR had een brief ingezonden, zie bijlage, deze wordt in de notulen wel genoemd bij
punt 5e. De andere MR leden zijn het hiermee eens en dit zal aansluitend aan deze vergadering bij
het gezamenlijke overleg met TB onder de aandacht worden gebracht.
9. Bezorgdheid schoolfeest/Kokonoches
PMR spreekt bezorgdheid uit over de gang van zaken m.b.t. het door school georganiseerde Gala in
combinatie met aansluitend een feest in de Kokonoches in Haarlem. Daar zijn een aantal dingen
voorgevallen die onwenselijk zijn. De toezicht in Kokonoches op drank- en drugsgebruik laten te
wensen over. Wij zijn van mening dat er een duidelijke scheiding moet zijn tussen een officiële
schoolactiviteit, waarbij de school ook verantwoordelijk is voor toezicht en handhaving van
schoolregels enz., en een feest of activiteit op een locatie elders, waar toezicht door derden
plaatsvindt.
De hele MR sluit zich hierbij aan. WTG zal dit voorleggen aan STL.
10. Rondvraag
PMR stelt voor om aan het eind van het schooljaar weer een gezamenlijk etentje te plannen.
Iedereen is het hiermee eens.
Verder zijn er geen opmerkingen.
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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
8.
13-12-21
MR stemt in met aanvraag Lief -en leed beleid
9.
13-12-21
PMR keurt functiebouwwerk goed
10. 13-12-21
MR adviseert positief over begroting 2022
11. 13-12-21
MR stemt in met aanvraag schoolondersteuningsplan
12. 13-12-21
MR stemt in met protocol tabak, alcohol en drugs onder
voorbehoud van afgesproken aanpassingen
13. 13-12-21
MR stemt in met aanvraag HV brugklas 22/23
14. 13-12-21
MR stemt in met de aanvraag vakantieregeling 22/23
15. 31-01-22
MR adviseert negatief over selectieprocedure rector door TB
16. 10-02-22
MR keurt aangepaste versie selectieprocedure goed
17. 05-04-22
PMR stemt in met de aanvraag ziekteverzuimbeleidsplan
18. 11-04-22
MR adviseert positief over aanvraag benoeming rector
19. 11-04-22
MR stemt in met aanvraag opleidingsschool onder voorbehoud
van genoemde aanmerkingen
20. 11-04-22
MR stemt in met de aanvraag HB beleidsplan

3

Bijlage punt 8
Bezoldiging bestuursleden
Wij, de medezeggenschapsraad van het Kennemer Lyceum, zijn van mening dat het van groot belang
is dat de functie van toezichthoudend bestuurder onbezoldigd blijft.
De belangrijkste reden voor dit standpunt is we toezichthouders willen die het uit idealisme en
betrokkenheid bij de school doen. Een geldelijke vergoeding is hiermee niet verenigbaar.
Een bijkomende reden is dat de taakstelling van een toezichthouder zeer beperkt is. Het is voor het
goed functioneren van de uitvoerend bestuurder van belang dat de toezichthouders met gepaste
afstand en op hoofdlijnen opereren. Een geldelijke vergoeding is daarom niet nodig en zou
daarentegen toezichthouders kunnen prikkelen hun rol te groot te maken.
Bij de uiterst precaire financiële situatie van de school geeft het bezoldigen van toezichthouders een
verkeerd signaal aan alle betrokken van de school.
We hebben altijd genoeg geschikte toezichthouders kunnen vinden, dus een directe noodzaak
ontbreekt.
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Overleg MR/TB 11 april, 17:30 uur
Online aanwezig: Reen Pouwels, Eke Teekens, Marja van den Ouden en Toon van
Westerhoven
1. Opening
WTG opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt vastgesteld. Het TB heeft de
agenda niet van tevoren ontvangen, STB biedt haar excuses hiervoor aan. Extra agenda punt van TB: - stand van zaken statutenwijzigingen
2. Vaststellen notulen gezamenlijk overleg MR/TB 25 oktober 21
Tijdens dit overleg heeft de MR kritiek uitgesproken op de voorgenomen wijziging van de statuten
m.b.t. de zoldering van bestuursleden. De MR mist dit in de notulen. De brief die de MR van tevoren
heeft ingezonden wordt genoemd bij punt 5e.
Notulen worden vastgesteld en WTG bedankt de notulist, de notulen zullen worden gepubliceerd in
Teams en op de site van het KL.
3. Zittingstermijnen bestuursleden
Op 1 mei zal het termijn van Eke Teekens aflopen en op 1 september het termijn van Reen Pouwels.
Zij zullen zich zeer waarschijnlijk weer beschikbaar stellen.
Opmerking vanuit TB – in de statuten is vastgelegd dat de persoon die op voordracht van MR is
benoemd, eerst weer moet worden voorgedragen aan de MR. Op dit moment is geen lid van het TB
voorgedragen door de MR. Er wordt afgesproken dat bij de eerstvolgende vacature bij het TB de MR
in de gelegenheid gesteld zal worden om van dit recht gebruik te kunnen maken.
4. Benoeming nieuwe rector
WTG deelt mede dat de MR unaniem positief adviseert over de aanvraag benoeming nieuwe rector.
De procedure wordt kort besproken. Reen licht toe dat er tijdens het 2e gesprek dieper is ingegaan
op de rolinvulling en de wederzijdse verwachtingen.
Aanmerking vanuit MR - in de aanvraag van het TB staat niet vermeld dat het gaat om “per direct”.
Hiermee gaat iedereen alsnog unaniem akkoord. TB communiceert de benoeming richting personeel,
ouders en leerlingen.
5. Stand van zaken statutenwijzigingen
Op verzoek van STL waren de statutenwijzigingen tijdelijk on hold gezet, in afwachting van de nieuwe
rector. Deze week is de volgende afspraak met de notaris gepland en men verwacht dat alles
binnenkort geformaliseerd kan worden. Op dit moment is er nog sprake van een one-tier-board en
het is de bedoeling om naar het model van een two-tier-board over te gaan.
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6. Rondvraag
Vraag vanuit TB- Zijn er binnen de MR zittingstermijnen die aflopen? WTG licht toe- Het termijn van
Teun Harteveld loopt eind van dit schooljaar af. Hij wil zich wel weer beschikbaar stellen voor de MR.
WTG zal dit met de docenten communiceren, indien zich meer kandidaten melden zullen er in mei
verkiezingen plaatsvinden. De termijnen van Tommy Veltman en Quinn te Kulve lopen tevens eind
van dit schooljaar af. Hiervoor zal een oproep geplaatst worden aan de leerlingen, indien er meer
dan 2 kandidaten zijn worden ook hier verkiezingen uitgeschreven. Bij voorkeur nog voor de
zomervakantie.

Er zijn verder geen vragen. Voorzitter bedankt iedereen en sluit de vergadering om 17:50 uur.
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