
Agenda MR vergadering 16 januari 2020 
Aanvang 17.30 uur
Met schoolleiding 18.00 uur

Mondelinge informatie en updates over  
Goedkeuren notulen 12  december
Stand van zaken activiteitenplan 2020-2021
Uitslag ouderenquête w.b.t. huiswerk
Stemming scenario 3 in stemming brengen (I)PMR
Rondvraag 

Pauze 
Uiterlijk 19.00 uur vervolg vergadering 
Bijzonderheden uit ouder- en leerlingraad en GMR

Rondvraag

Instemming stukken 
Stemming scenario 3 in stemming brengen (I)PMR

Einde vergadering 19.30 uur 
 

Aanwezig:
Personeelsgeleding: DZ(vz), EvD, DB, CF, IC, RJ (secr.),
Leerlinggeleding:  DG, TC, NK 
Oudergeleding: MK, TP,  AM
Schoolleiding: SN

Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Goedkeuren notulen 12  december
Bij aanwezig moet DG en TC toegevoegd worden.

Stand van zaken activiteitenplan.
Het schoolplan wordt gemaakt voor 4 jaar. Per jaar worden er een aantal zaken 
uitgelicht, deze worden beschreven in het activiteitenplan. De meeste zaken uit het 
activiteitenplan worden uitgevoerd/ onderzocht door de verschillende PLG’s. Tijdens 
een studiemiddag worden de resultaten van de verschillende PLG’s gepresenteerd. 
Determinatie, ander onderwijs Havo, pedagogische cultuur ( transformatieve school) 
zijn o.a. zaken waar dit jaar, conform het activiteitenplan, aan gewerkt wordt. 
Na de zomervakantie wordt het activiteitenplan voor schooljaar 2020 -2021 ter 
instemming aan de MR voorgelegd. 
Aandacht voor het VWO onderwijs moet ook in het komend schoolplan worden 
opgenomen. 



Uitslag ouderenquête w.b.t. huiswerk
Uit de ouderenquête die vorig jaar afgenomen is,bleek dat voor de leerlingen het 
huiswerk, en de inhoud van de toetsen niet altijd duidelijk was. Er is dit jaar een 
aantal zaken verbeterd.
De toetsplanner in de onderbouw werkt goed. 
In de studiewijzers wordt de leerstof voor die periode omschreven. Ook bij lesuitval 
wordt het steeds duidelijker voor de leerling wat er geleerd of gedaan moet worden. 
De school is blij met zoveel betrokkenheid van de ouders, hierdoor kan de kwaliteit 
van de school alleen maar beter worden. Nogmaals een meting aan het eind van jaar
wordt alleen gedaan indien dit echt noodzakelijk is. 

Stemming scenario 3 in stemming brengen (I)PMR
De schoolleiding vraagt aan de PMR of zij willen stemmen of scenario 3 in stemming 
kan worden gebracht onder het hele personeel.
De stemming zal digitaal gebeuren. Er zal een stemcommissie worden samengesteld
Deze zal bestaan uit een personeelslid, een lid van de MR, iemand van HR en 
Ronald van Burg. De commissie zal controleren of de juiste procedure wordt 
gevolgd. Vanuit de MR zal Regina plaats nemen in deze commissie.

Rondvraag
DVB niets
CF: Onze zorgcoördinator gaat ons verlaten. Kun je daar meer over vertellen?
SN: De zorgcoördinator regelt de extra zorg die nodig is voor leerlingen. Het eerste 
contact verloopt via de mentor, als er meer hulp nodig is wordt de zorgcoördinator 
ingeschakeld. Van oudsher was de zorgcoördinator een docent met een extra taak. 
Omdat deze taak complex geworden is, is dit principe losgelaten. Via Altra wordt er 
voor een paar dagen een zorgcoördinator ingehuurd. Het aantal dagen wat er nu 
voor deze taak staat is volgens de norm. De vraag of op deze manier de 
zorgcoördinator voldoende in de school staat om het werk goed uit te voeren, zullen 
we dit jaar onderzoeken.
TP: Voor de zichtbaarheid van de MR zou er een stukje in de nieuwsbrief voor de 
ouders geplaatst moeten worden wie er in de MR zitten. 
DvZ: Wanneer kunnen we de omschrijving van de mentortaak en de escalatieladder 
verwachten?
SN: Aan het eind van het schooljaar. 
MK: Ook voor ouders is het fijn te weten hoe de taken georganiseerd zijn. 
TP: Voor de zichtbaarheid van de MR zou er een stukje in de nieuwsbrief voor de 
ouders geplaatst moeten worden wie er in de MR zitten.

Einde vergadering met schoolleiding 18.30 uur. 

Bijzonderheden ouder/ leerlingen GMR raad
Geen bijzonderheden ouderraad

Bijzonderheden leerlingraad
In ons reglement staat dat leerlingen twee jaar in de MR zitting kunnen nemen. Dit 
omdat in de MR vaak bovenbouwleerlingen zitten en deze meestal na twee jaar of 
van school zijn of examen doen. Op andere Esprit Scholen is dit anders geregeld. 



GMR
Er wordt nagedacht over ouderenbeleid.

Rondvraag
MK : Ik zou graag de eindexamenresultaten op de agenda willen met daarbij de 
vraag wat is de algemene aanpak van de school en hoe denkt zij de resultaten te 
verbeteren. 

Stemming
Stemming scenario 3 in stemming brengen (I)PMR
Unaniem voor.

Einde vergadering

Volgende vergadering
12 maart


