
 

 

MR Vergadering 14-10-2019     16.15 - 18.15 uur 
 
Aanwezig: Durkje Porte, Emmy van den Berg, Klaas Knol, Anneloes Betjes, Erik Mulder, Robert 
Rozier.  
Om 17.05 schuiven Dick Prins en Marjolein Bos aan.  
Afwezig: Jan van der Schans (verlof), Herman Buigel (verlof), 
 
Intern 

- Kort voorstelrondje door MR leden 

- Vaste vergaderdag en tijd. Op dit moment is dat de maandag.  
 
Niet intern 

- Kort voorstelrondje door MR en Marjolein 

- MR heeft de presentatie van het onderzoek van Breuer&Inraval niet gehad. PMR wel (op de 
afwezige collega’s na). De MR is beloofd inzage in het onderzoeksverslag te krijgen. 
 

- 17.16 Start van de MR vergadering 

- Robert Rozier heeft stukken niet gelezen in verband met e-mail werk 

- Vaststellen van conceptnotulen. Is goedgekeurd.  

- Mededeling GMR:  

- functiemix. Wordt eerst GMR en commissie P&A besproken. En scholing (G)MR voor 
functiemix en geld. Huidige stand van zaken: ligt nu stil. Zou dit schooljaar, 2019-2020, 
worden opgepakt.  
Afspraak: de functiemix wordt op alle scholen afzonderlijk uitgevoerd. Het gaat niet meer 
volgens Brinnummer.   

- Analyse van eindexamenresultaten 2018-2019 door O2G2. Analyse is nog niet binnen. 
Aanspreekpunt is CVB.  

- Analyse vanuit MT eindexamenresultaten 2018-2019 ter informatie naar MR (actiepunten 
binnen KO).  

- Ouderbeleid. Generatiepact, wordt nog door P&A en CVB besproken.  

- Mededelingen PMR en DB 
- x 

- Mededeling financiële commissie 
Herman, Robert nemen plaats. Er is nog een plek beschikbaar voor een leerling 

- Mededeling rector 
- Weekbericht —> delen onderwerpen MT vergaderingen.  
- In of verbouw van schoolgebouw. Naar aanleiding van schoolplan. Huidige schoolplan eindigt 
op 1 januari 2020.  
- ICT op KO is onder de maat.  
- Drietrapsstraat: digiborden die werken (hoogst nodige eerst) 
- Gebouw Bessenmoer is geen optie. Rector herkent zich niet in deze uitspraak. 

 

- Verzuimbeleid 
- Over het hele schooljaar geldt dit.  
- Verwijzen ziekte van leerling in ziekteverzuim. Staat op dit moment alleen in het 
examenregelement.  
- Is school verantwoordelijk voor verlies van telefoon tijdens de les? Dus als een andere leerling 
jouw telefoon meeneemt.  
- Telefoontassen niet allemaal intact 
- Bespreken stuk verzuimbeleid Piet nog niet besproken —> Lucy  

 

- Examenregelement en PTA’s 



 

 

- Dick wil dit stuk eerder. Officiële stuk vanuit OOG of O2G2 voor de zomervakantie. Eerder 
door de MR.  

 

- Overgangsnormen (ter informatie) 
3 TL —> 4 TL is er qua taal iets veranderd. Qua inhoud niet.  
Uitgangspunt: 1, 2 gelden alleen voor onderbouwleerlingen 
Punt 7 en 8 zijn toegevoegd. In oude reglement zijn dat ook hiaten. (Formeel kon je leerlingen 
niet afwijzen met halve cijferlijsten).  
Ter instemming ipv ter informatie. In volgende MR vergadering op terugkomen.  
 

- Rondvraag 
Ouderavond: opmerkingen op slide van ppt havo bovenbouw: opdrachten per week om leerlingen 
zich beter voor te bereiden / te monitoren op toetsweek. Zou voor alle examenvakken zo moeten 
zijn.  
—> Marjolein Bos gaat dit checken 
 
- Verzuimregeling: evaluatie aan het eind van het schooljaar breed 
—> Dick (eind schooljaar 2019-2020) 
 

- Leerling leraar ratio: is het zo dat docenten meer leerlingen krijgen? Grotere klassen.  
Te kort vakken: aandacht en beleid van het KO.  
—> Dick (januari deadline) 

- Onrust in de school —> beleid 

- 2e correctie: onkostenvergoeding uit lumpsum —> Dick (volgende MR terugkoppeling) 
 
 

 
 
 


