
Notulen MR vergadering 20 mei via teams 

 

Aanwezig: Aanwezig: Toon Verploegen (voorzitter), Carla Gruijthuijsen, Lilian Fluijt, 

Harm Denissen,  Emilie Braam-Roulot , Bastiaan Straten (leerling), Dennis Löwik 

(ouder), Anouk Fransen (leerling), Erwin Ooyman (ouder), Dorine Pepping (rector), 

Menno Bartlema (conrector) en Bart van Riessen (notulist).   

Afwezig: Saskia van Zwolgen (ouder) , Joep Broekhuijse (leerling) 

1. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. 

2. Mededelingen 

Dorine: een deel van de resultaten van het examen zijn al binnen, van het vwo 

zijn er al veel leerlingen geslaagd. Ook bij de havo gaat het goed maar daar 

zijn wat meer leerlingen die nog een toets moeten inhalen en/of herkansen. 

De officiële uitslagen dag is dit jaar op 4 juni. 

Wat betreft de organisatiestructuur meldt de rector dat er thans 

sollicitatiegesprekken worden gevormd om de rol van coördinatoren in te 

vullen. Uiteindelijk zal het MT de knoop doorhakken. 

De evaluatie van de onderwijsvernieuwing bovenbouw is uitgesteld.  

De overgangsvergaderingen gaan door, er zal gewerkt worden met de 

aangepaste normen. Gevraagd wordt aan de collega’s om in de vergadering 

rekening te houden met de situatie. De rector verwacht wat vaker de 

vergadering te overrulen. 

De verkiezing voor drie nieuwe PMR leden zijn in volle gang. (inmiddels is de 

uitslag bekend: Nadia Lolli, Tom Hooft van Huysduynen en Jos Kieboom 

zullen komend jaar de MR versterken) De verkiezingen voor nieuwe ouders en 

leerlingen zullen begin komend schooljaar plaatsvinden. 

3. Lessentabel MK 

Er wordt gevraagd naar het overschrijden van de 30 uur in 3 G. De directie 

ziet op dit moment geen mogelijkheid om dit te veranderen. 

4. Corona update 

De minister president heeft aangekondigd dat de scholen vanaf 2 juni weer 

open kunnen. De directie geeft aan dat dit waarschijnlijk maar zeer beperkt 

gaat gebeuren. De online lessen zullen doorgaan tot de toetsweek die op 15 

juni begint. Tot die tijd is de school wel wat meer open. Er is een inventarisatie 

gemaakt voor welke leerlingen dit het meest zinnig is. Er zijn ongeveer 100 

leerlingen met achterstanden op cognitief en/of sociaal emotioneel vlak. 

Tevens zullen er mentoractiviteiten gaan plaatsvinden. Het personeel heeft op 

2 juni een terugkom dag. De sectie LO zal voor de brugklas iets met sport 

gaan organiseren.  

Vanuit de MR worden er complimenten gegeven richting de directie voor het 

vroeg en goed oppakken van het online lesgeven. Ook de communicatie wordt 

geroemd. 

Vanuit een ouder wordt gevraagd over het recht op les. 

De rector antwoordt dat de kwaliteit voorop staat. Fysieke lessen kan 

misschien een enkele keer, ook binnen de alliantie wordt dit bekeken. Er is 



wekelijks rectorenoverleg waarin de verschillende aanpakken van de scholen 

worden besproken. 

Fysieke lessen kunnen ook een oefening zijn voor komend schooljaar aldus 

Erwin. 

Er wordt onder andere door Anouk nog gewezen dat er veel leerlingen 

afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Dit kan ook in de toetsweek voor 

problemen zorgen. Dit zal komende dagen in kaart worden gebracht. 

Er wordt in de vergadering nog gesproken over de verandering van lestijd van 

50 naar 40 minuten die na de paasvakantie is ingevoerd.  De pauzes zijn nu 

erg vroeg. Een mogelijkheid voor komend schooljaar is om de grote pauze te 

verplaatsen naar de tijd dat het vijfde uur is afgelopen. Er moet wel rekening 

worden gehouden met de MK.  

De MR vraagt dat hier overleg over zal plaatsvinden. De afgelopen maanden 

is de MR wat minder betrokken bij de besluiten. De directie beaamt dat en 

Menno vraagt hoe dat de komende tijd verbeterd kan worden.  De datum voor 

de laatste MR blijft staan. De directie en het db van de MR zullen overleggen 

of er behoefte is aan een extra vergadering. 

Voor komend jaar moet ook worden nagedacht hoe alles aan de nieuwe 

leerlingen duidelijk gemaakt kan worden. 

Alles wat nu gedaan wordt is nadrukkelijk binnen de kaders van het RIVM. 

5. Rondvraag 

Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

6. Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering rond 21.00 uur. 

 

Stemming: de lessentabel en de verandering van lestijden voor de Monnikskap  

wordt door de MR unaniem goedgekeurd. 

 

 

 

 


