Notulen MR 6 februari 2019
Aanwezig: Toon Verploegen, Harm Denissen, Tom Hooft van Huysduynen, Bart van
Riessen, Carl Matser, Lilian Fluijt Erwin Ooyman, Dennis Löwik, Hans van der
Weide, Hajar Rotbi, Jakka Chang, Thom van Rijswijk, Menno Bartlema, Nancy van
Riet, Virgil Tromp

1. Opening
De voorzitter heet iedereen welkom. MAC is de vervanger van GRC. Hij heeft zich in
het vooroverleg kort voorgesteld.
2. Lessentabel BB
De voorzitter vraagt aan het MT een korte toelichting.
RIN meldt dat er met alle geledingen apart is gesproken, dat deze gesprekken in een
fijne sfeer verliepen en dat er veel vragen waren over het vervolg.
Tegelijkertijd is er met diverse secties gesproken over het aantal DC uren.
Er wordt melding gemaakt van een aantal fouten in de lessentabel. De uren voor het
PWS moet staan bij 5H, het percentage bij te 4V klopt niet.
DEH merkt op dat de noot bij tekenen niet klopt, de wettelijke verplichting is 14
lesuur, geen 14 blokuur.
BAM vindt dit geen reden voor aanpassing van de DC tijd voor tekenen.
Leerlingen vragen naar het nut van de verwerkingsuren, hoe ziet een DC uur er
straks uit?
Docenten moeten het curriculum aanpassen, er zal volop gesproken moeten worden
met docenten. In principe wordt er in een verwerkingsuur Engels alleen aan Engels
gewerkt. Later wordt aangevuld dat leerlingen aan het werk zijn en dat de docent
rondloopt en aan individuen of kleine groepjes hulp biedt.
De docent blijft leidend wat er in de les gebeurd.
Er wordt gevraagd naar NLT, kunnen alle docenten van dit vak een verwerkingsuur
geven? Gezien de aard van het vak. TRV heeft met de sectievoorzitter van NLT
gesproken, er zijn voldoende DC uren voor NLT, er zal goed op gelet moeten
worden wie van de NLT docenten wanneer wordt ingezet, maar TRV heeft er
vertrouwen in.
Er wordt gevraagd naar de groep samenstelling van de ondersteuning/ verdieping.
Dit zouden ook homogenere groepen kunnen zijn maar juist ook groepen met
leerlingen die het vak niet hebben. Er zal een programma commissie komen die dit
zal beoordelen.
De ouders dringen aan op een garantie dat iedere leerling in ieder geval het DC uur
kan volgen dat bij het vak hoort. Bijvoorbeeld een leerling met wiskunde B moet de
garantie hebben dat hij een DC wiskunde B kan volgen. BAM geeft deze garantie.
Ook wordt gevraagd of dit gevolg heeft voor het toetsbeleid.
RIN antwoordt dat er nu toetsdeskundigen bezig zijn met een nieuw beleid, dit zal
voor de zomer de MR moeten passeren.
De ouders uit de MR vinden het vreemd dat er nog zo weinig is gecommuniceerd
richting de ouders. De ouders van de leerlingen kunnen nu geen vragen stellen aan
de MR ouders want ze weten niks.
Er wordt ook de zorg uitgesproken dat de organisatie zich overschat. Er moet nog
zeer veel gebeuren in korte tijd, naast het gewone werk. Er zijn zorgen over het
tempo, er wordt veel hooi op de vork genomen. Dit werd eerder al door een aantal
briefschrijvers genoemd. Een aantal leden had graag een meer gefaseerde invoering
gehad.
De directie antwoordt dat dit klopt maar dat er middelen zijn en dat er tijd vrijgemaakt
gaat worden. Bovendien lijkt het werk wat er nog ligt relatief eenvoudig te zijn tov wat
er al is gebeurd.

Werkdruk blijft een aandachtspunt, alsmede lesuitval.
Ook leeft er zorg dat VEL elders gedetacheerd wordt.
De MR vindt het jammer dat er met de ouder- en leerlinggeleding weinig gesproken is
over de andere opties.
De leerlingen spreken ook uit dat ze de indruk hebben dat andere leerlingen nog van
niks weten. Ze zien weinig interesse in verrijking/verdieping in de DC uren.
Ze zien dat uren minder waardevol worden.
Stemmingen
Voor de stemming benadrukt DEH dat het antwoord van de directie rondom het vak
tekenen onbevredigend is.
Stemming 4 voor, 1 onthouding 7 tegen, het voorstel krijgt geen instemming van de
MR.

Afkortingen:
BAM: Menno Bartlema
BB: bovenbouw
CLR: centrale leerlingen raad
DB: Dagelijks bestuur
DEH: Harm Denissen
FLL: Lilian Fluijt
GMR: Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad
GRC: Carla van Gruijthuijsen
GRT: Tom Groenenberg
HER: Rob Hendriks
HOT: Tom Hooft van Huysduynen
JAS: Sjel Jansen
MER: Mark van der Meijden
MK: Monnikskap
OB: onderbouw
OPR: Ondersteuningsplanraad
OR: ouderraad
PLL: Lex Plantaz
RIB: Bart van Riessen
RIN: Nancy van Riet
RI&E: Risico inventarisatie en evaluatie
TRV: Virgil Tromp
VEL: Lisette Verstegen
VET: Toon Verploegen
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