
MR notulen 20 januari 2021 

Digitaal aanwezig: Lilian Fluijt (vz), Jos Kieboom (secr), Emilie Braam-Roulot, Nadia Lolli, Tom Hooft 

van Huysduynen, Harm Denissen, Dorine Pepping (rector), Nancy van Riet-Bunte (conrector), Menno 

Bartlema (conrector), Saskia van Zwolgen, Karima Coenders, Ayla Ozturk Isleyen, Joris Berkers en 

Bastiaan Straten. 

Afwezig: Sofie Dam 

 

1) Opening 20.20u 

FLL opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2) terugkoppeling actielijst vorige MR. 

Bespreking van het medewerkerstevredenheidsonderzoek OOP moet nog worden opgenomen in het 

schooljaarplan (actiepunt MT) 

Formatie boventalligheid niet in PMR aan bod gekomen. Zal de directie de volgende PMR aanleveren 

(actiepunt MT) 

 

3) nieuws uit andere raden 

Bastiaan: Leerlingenraad 345 havo. Dichtzetten magister in TW niet fijn. PED OB dicht en BB open. 

Heeft te maken met stressgevoeligheid. Moet de volgende keer naar de CLR en eventueel daarna via 

hen naar de MR. 

 

4) lockdown en maatregelen 

PED plotselinge lockdown voor de kerstvakantie. Kwetsbare leerlingen mogen naar school, 

examenleerlingen moeten naar school. Is anders dan vorige lockdown. Nu ineens 1,5m en dat is 

lastig. Dan heeft MT liever alles of deel online. Is effectiever. Maar o.a. VO-raad en rectorenraad legt 

fysiek op. Binnen VO-raad blijft discussie over wellicht toch meer vrijheid bij scholen zelf leggen. 

40 a 50 kwetsbare leerlingen uitgenodigd. Komen er zo’n 15 a 20. HOT gaat school daar achterheen? 

BAM keuze ligt bij leerling. Ze zijn welkom. 

Joris: vorige CLR: examenleerlingen ervaren stress omdat docenten aangaven dat ze achterlopen op 

schema. Kan school hier iets aan doen? 

BAM subsidie voor iets extra’s. In de voorjaarsvakantie zijn examentrainingen. Inhaallessen voor bijv. 

NA. Geldt ook voor andere jaarlagen, maar vooral examenleerlingen.  

BAM: in VO-raad ook de vraag of CE doorgaat zoals afgesproken. Is in overleg met OCW. 

LON overzicht van uitgaven? Gaat naar de MR als verantwoording (actiepunt BAM). 

Bastiaan komt er iets voor klas 3? BAM extra mentoruur voor studievaardigheden. 

 



5) Leerlingenstatuut (Thomas Hock schuift aan) 

Artikel 13 is nieuw i.v.m. DC-uren BB. LON geldt dit artikel ook voor de OB? 

PED met teamcoördinatoren stuk opmaken voor de CLR om op te nemen in het statuut (actiepunt 

PED). RIN: Jasper en Sjel als onderbouwvernieuwers kunnen dit op zich nemen. 

Bastiaan: art 25 afdelingsleider moet teamcoördinator worden. 

Leerlingen vanaf klas 3 wel of niet op schoolplein? PED moet in lijn met schoolbeleid. Pakt ze op 

(actiepunt PED) 

Joris: Art 16 wellicht anders formuleren? Is nu onduidelijk. PED elkaar aanspreken op fatsoen. 

Actiepunt voor de CLR om hier over te sparren. 

 

6) jaarplanning 

FLL rapportvergadering op 1 dag staat als losse opmerking. Schoolbrede afspraken nodig om dit te 

bewerkstelligen. Anders extra dag(deel) opnemen in de jaarplanner. 

 

7) lessentabellen 

DEH: Op MK NM in jaar 1 en UN in jaar 2. Is overzichtelijk voor leerlingen en prettig voor docenten. 

BAM gymnasiumleerlingen hebben de keuze (staan niet bij UN, kan dus wel). 

HOT: UN gymnasium regulier uitgekleed. Nadenken over andere opzet. 3e klas project vervallen door 

te weinig kennis van technolab i.v.m. veiligheid. BAM: Jelmer en Kevin gaan hierover in overleg. 

 

8) taakbeleid 

ROE vast mentoruur mentoren BB grote wens voor in taakbeleid. BAM moet in lessentabel, is geen 

taakbeleid omdat je geen extra uren krijgt voor deze inroostering. FLL staat ook in de nieuwe 

lessentabel. PED: komt dus ook in het rooster. 

DEH moet je goed specificeren. BAM klopt, want is een gelegenheid en geen vast lesuur. 

 

9) arbo jaarverslag 2019 

Steekt de voltallige MR dat het zo lang is blijven liggen. Wanneer krijgen we 2020? BAM over een 

week of 4. Volgende MR (actiepunt BAM) 

FLL/HOT aanbevelingen: Incidentenformulier laagdrempeliger maken en stimuleren dat hij ingevuld 

wordt. 

 

 

 



10) verlofkaart OOP 

Goede afspraken maken over overuren tot nu toe (t/m 2020) opgebouwd. 

Toekomstige overuren opnemen in overleg met OOP-er. Niet eenzijdig opleggen. 

Tip MR: goed kijken naar activiteiten in de avonden die voor overuren zorgen. 

 

11) wvttk 

HOT dagkrant verzoek niet achter de school parkeren. Gebeurt nog steeds. Gaat de directie hier iets 

mee doen? BAM zolang het binnen beperken blijft niet. 

HOT lokaalnummer klein. BAM zegt mail naar Rob voor nieuwe printjes. HOT is reeds gedaan. 

Joris geeft een compliment dat les volgen in de lockdown goed geregeld is. We sluiten af met dit 

mooie compliment. Tijd 21.30u 

 

Stemming) 

- Leerlingenstatuut = instemming 

- Arbo jaarverslag = instemming (10 voor 1 tegen) 

- Verlofkaart OOP = instemming onder twee voorwaarde: goede afspraken reeds opgebouwde 

overuren t/m 2020 en ten tweede toekomstige overuren opnemen in overleg tussen OOP-er en 

leidinggevende. Kritisch kijken naar inzet OOP in de avond is een tip. 

 

  



Actielijst      wie   wanneer 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek   MT   z.s.m. 

opnemen in jaarplan       

1e beeld formatie / boventalligheid   MT   volgende PMR 

Overzicht uitgave subsidie ondersteuning  BAM/KIJ  z.s.m. 

Stuk OB onderwijsvernieuwing voor llnstatuut  PED   n.o.t.k. 

Regels OB schoolterrein verlaten voor llnstatuut PED   n.o.t.k. 

Arbo jaarverslag 2020     BAM   volgende MR 

 

 

  

Gebruikte afkortingen: 

BAM: Menno Bartlema 

BB: bovenbouw 

CLR: centrale leerlingenraad 

DEH: Harm Denissen 

FLL: Lilian Fluijt 

GMR: Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

HOT: Tom Hooft van Huysduynen 

KIJ: Jos Kieboom 

LON: Nadia Lolli 

MK: Monnikskap 

MR: medezeggenschapsraad 

MT: management team 

NM: Nieuwe Media 

OB: onderbouw 

OOP: onderwijs ondersteunend personeel 

OP: onderwijzend personeel 

PED: Dorine Pepping 

PMR: personeelsdeel van de MR 

RIN: Nancy van Riet-Bunte 

ROE: Emilie Braam-Roulot 

UN: Universum 

 

 


