
Ingelaste MR vergadering 12 mei 2020 
 
Agenda 
Scenario heropenen school 2 juni 
 
Stemming 
Adviesrecht 
 
Aanwezig 
MR: DZ, EvD, IC, DB, RJ, MK, AM, NK, TC,DG 
SL: SN, RvB 
Afwezig met bericht 
CF, TP 
 
Aanvang vergadering: 15.00 uur 
 
Scenario heropenen school 
 
Per 2 juni heropent de school met een aangepast lesprogramma.  
Het scenario dat de school heeft bedacht past goed binnen het protocol dat de VO raad 
heeft opgesteld. De MR brengt een advies uit over het scenario. 
Er wordt vanuit gegaan dat dit scenario tot aan de herfst en misschien wel tot aan de  
Kerst nodig zal zijn. 
 
Uitgangspunten Scenario heropenen school 
Veiligheid en gezondheid van de docenten en leerlingen staan voorop. 
De lokalen worden regelmatig schoongemaakt en schoon gehouden. 
Jassen gaan mee in de klas, niet in de kluisjes. 
In elk lokaal staat hand-gel en er liggen doekjes voor de leerlingen om de tafels schoon 
te maken. 
Er is een looproute in de school. 
Alle leerlingen gaan weer naar school echter niet allemaal tegelijk. Per klas komen er 
maximaal 11 leerlingen naar school. De les wordt gestreamd, de leerlingen die op dat 
moment niet op school zijn volgen deze les thuis. 
Leerlingen gaan een dagdeel naar school.  Daarna gaan de leerlingen naar huis. 
De lessen worden opgedeeld in contactlessen en werklessen. 
De leerlingen hebben een eigen lokaal ( met uitzondering van LO en de praktijklessen), 
de docenten komen naar de klas. 
De lessen duren 45 minuten. Tussen de lessen zit een pauze van 5 minuten. De 
leerlingen blijven dan in het lokaal. 
De woensdagmiddag wordt vrijgehouden, dan vinden er geen lessen plaats, er kunnen 
dan toetsen afgenomen worden.  
Alle klassen hebben 15 rooster-momenten per week.  De leerling is daar de helft of een 
derde van op school. 
Alle vakken bieden contactlessen aan.  
 
Opmerkingen  n.a.v. scenario heropenen school 
De toetsweek voor Havo 4 en VWO 5 wordt in de laatste lesweek gegeven. De toetsweek 
voor de andere klassen komt te vervallen.  Er zit geen weekend in de toetsweek.  



Het PTA zal worden aangepast. 
De eisen van de toetsweek moeten duidelijk zijn. 
Het rooster wordt gebaseerd op de beschikbaarheid van de docent. 
Het rooster/ lessen is niet belastender voor de docenten en de leerlingen.  
Magister blijft dicht. 
Er is bewust gekozen voor 45 minuten en niet voor 30 minuten. Met 30 minuten zou je 
meer lessen kunnen aanbieden maar dit is veel onrustiger voor zowel de leerlingen als 
de docenten.  
De LO lessen vinden buiten plaats, deze kunnen wel aansluiten op een ochtend of een 
middag-les.  
Voor de bovenbouw is het soms wel mogelijk dat zij twee uur les kunnen volgen. 
De uitwerking van het scenario wordt volgende week naar de ouders gecommuniceerd. 
De meeste kwetsbare leerlingen zij in beeld, zij zijn al op school. 
Er zijn maximaal 200 leerlingen op school. 
De computers moeten gecheckt worden, op veel oude computers is het niet mogelijk om 
live lessen te geven.  
Beschermingsmateriaal wordt niet verstrekt.  
Toiletten worden regelmatig schoongemaakt. 
De practica lessen worden na de vakantie opgenomen in het scenario. 
Samenscholing op het plein. Hier is de school niet verantwoordelijk maar school zal dit 
proberen zoveel mogelijk zien te voorkomen. Er wordt zoveel mogelijk een beroep 
gedaan op de verantwoordelijkheid van de leerlingen.  
Dinsdag 2 juni gaat de school op een feestelijke manier open.  
 
16.00 uur SN en RvB verlaten de vergadering 
 
Adviesrecht heropening school 
MR stemt unaniem voor  
 
Actie 
Aan het eind van het schooljaar evaluatie van dit  scenario op de agenda. 
 
16.15 uur Einde vergadering 
 
Volgende vergadering 28 mei 


