
 

 
Agenda MR vergadering 26 september (lokaal 001) 
Aanvang 17.30 uur 
 
Mondelinge informatie en updates over  
Goedkeuren notulen 27 juni 
Goedkeuren jaarverslag MR 
MR statuut en reglement 
Afspraken en taakverdeling binnen de MR 
Vaststellen jaarplan MR , inclusief vergaderplanning 
Scholing MR 
Schoolgids (IL/O) 
PTA- reglement (I) 
Rondvraag 
Pauze  
Uiterlijk 19.00 uur vervolg vergadering 
Bijzonderheden uit ouder- en leerlingraad en GMR 
Rondvraag 
 
Instemmingstukken deze vergadering 
Schoolgids (IL/O) 
PTA reglement (I) 
MR statuut en reglement (I) 
 
Einde vergadering 19.30 uur 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Aanwezig 
DZ, EvD, CF, IC, MK, DG, DB, AM, NK. RJ, TC 
Afwezig: FJ 
Voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 
Nadat iedereen zich heeft voorgesteld volgt meteen de mededeling dat de nieuw 
gekozen ouder FJ zich terugtrekt uit de MR. De kandidaat die als derde werd 
gekozen zal worden benaderd om zitting te nemen in de MR.  
 
Goedkeuren notulen 27 juni j.l 
Notulen goedgekeurd. 
 
Jaarverslag 2018- 2019 
Jaarverslag goedgekeurd. 
 
MR statuut en reglement. 
In het hele document moet afdelingsleiders vervangen worden voor conrectoren. 
Onder verkiezingen  Art. 13 zou  ”beslist het lot” vervangen kunnen worden door een 
term die iets minder vaag is.   
 
Afspraken en taakverdeling binnen de MR 
Over het algemeen gaat het beslissen over stukken met instemmingsrecht of 
adviesrecht in twee fases.  
De stukken van de SL worden twee weken voor de MR vergadering naar de MR-
leden gestuurd. 
Voor een vlot verloop van de vergadering kunnen prangende vragen aan de directie 
een week voor de vergadering schriftelijk bij de secretaris worden ingediend. De SL 
heeft dan voldoende tijd om zich voor te bereiden.  
Voor de zichtbaarheid van de ouderraad zou het mailadres van de ouderraad in de 
volgende ouder-mailing en in de nieuwe schoolgids vermeld kunnen worden  
 
Vaststellen jaarplan MR, inclusief vergaderplanning 
De data van de MR vergadering zijn  
17 oktober 
21 november 
16 januari 
12 maart 
16 april 
28 mei 
25 juni 
 
Scholing MR 
De nieuwe leden hebben een eerste scholingsmiddag gevolgd. Deze viel tegen 
omdat er voornamelijk GMR ipv MR- zaken werden behandeld.  
 
Schoolgids (IL/O) 



In de schoolgids staat “de leerlingenraad komt regelmatig bijeen onder begeleiding 
van een docent”. Dit klopt niet. (Deze behoefte is er overigens wel).  
Ook staat er “Vanaf het schooljaar 2018-2019 heeft elke onderbouw klas één of 
meerdere klassenvertegenwoordigers en per leerjaar is een van die 
klassenvertegenwoordigers ook lid van de leerlingenraad”. Ook dit is nog niet van 
kracht, bovendien heeft de leerlingenraad hier een ander voorstel voor.  
In het hele document moet afdelingsleiders vervangen worden voor conrectoren. 
Er wordt vermeld dat er in het Gymnasium in de bovenbouw alleen voor Latijn 
gekozen kan worden terwijl in het PTA staat dat er in de bovenbouw Latijn of Grieks 
wordt aangeboden. DB zal hierover spreken met de SL.  
 
Nog een aantal opmerkingen:  
Pag 21.  Leerlingparticipatie-programma? Bestaat niet. 
Er is behoefte aan representatieve foto’s. 
Er staat niets over onze diverse leerlingpopulatie 
Het eerste jaar gaat niet meer kamperen. Zij gaan nu naar Hattem 
Frans:  waar zijn de asterik’s voor ( twee keer) . 
Frans wordt niet aangeboden dit zou wel ergens genoemd moeten worden. 
Mailadres van de ouderraad kan ook in de schoolgids. 
Pag.20 eerste zin projectonderwijs, klopt taalkundig niet. 
 
 
PTA reglement (I) 
Vraag vanuit de leerlingen is of naast het PTA een apart document per leerjaar 
gemaakt kan worden  waarin alle  OT’s en ET’s staan. 
Er staat nergens genoemd dat het combinatiecijfer CKV,  Maatschappijleer en  PWS  
meetelt als compensatiecijfer 
In de PTA’s  staat nog steeds aangevinkt dat sommige toetsen herkansbaar zijn, 
terwijl ze dit niet zijn.  
 
Overgangsnormen 
Opmerking: Doubleren is geen recht. Kan deze regel een juridische toets doorstaan? 
Communicatie over zittenblijven moet duidelijk zijn. In de bovenbouw en in klas 3  
krijgen leerlingen een brief thuis gestuurd als zij er halverwege het jaar niet goed 
voor staan. Dit zou in klas 1 en 2  ook wenselijk zijn.  
 
GMR 
Dirk zal dit jaar weer naar de GMR vergaderingen gaan. 
Tanna stopt. 
 
Ouderraad 
Enquête gegevens worden opgevraagd. 
Er zal een oproep gedaan worden om lid te worden van de ouderraad.  
 
Leerlingenraad 
De leerlingenraad heeft behoefte aan een docent die de vergaderingen coördineert. 
 
Rondvraag 
Geen 



Einde vergadering 19.30 uur. 
Volgende vergadering: 17 oktober 
 
Instemmingstukken deze vergadering 
Schoolgids (IL/O) unaniem voor, onder voorbehoud van de voorgestelde 
veranderingen. 
 PTA reglement (I) unaniem voor, onder voorbehoud van de voorgestelde 
veranderingen. 
MR statuut en reglement (I) unaniem voor onder voorbehoud van de voorgestelde 
veranderingen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 


