
Notulen Medezeggenschapsraad

Datum Dinsdag 28 september 2021
Tijd 18.00-19.30 uur
Voorzitter Matthijs Schukking
Notulist Nanda Slokker

Oudergeleding Leerlinggeleding Personeelsgeleding Schoolleiding
☒ Ype van der Brug ☒ Boet Heijmerink ☒ Iris Hoogendoorn ☒ Marcel van Dijk
☒ Silvia Looman ☒ Irene van Munster ☒ Rishma Jadnanansing ☐ Annerieke Kroeze
☐ Gerda de Weerdt ☐ ☒ Bas van der Meij

☒ Berdien Rebel
☒ Matthijs Schukking

☒ Aanwezig☐ Afwezig mk☐ afwezig zk ☒ Nanda Slokker

1. Opening
18.11 uur

2. Vaststellen agenda
-

3. Mededelingen

Overgangsnormen
Zijn die van 20-21. Toen nieuwe gemaakt. Naar het systeem met tekortpunten.
Daar hebben we nooit mee gewerkt. Nu gaan deze overgangsnormen weer gelden. Deze zijn toendertijd
goedgekeurd.

corona
worstelen met de buitenlandse reizen. Is een protocol voor.
Google form uit naar ouders. voor peiling. Wil je vrijwillig zeggen dat gevaccineerd bent...zie brief
school verantwoordelijk voor alle kosten. (testen in buitenland, quarantaine etc)
Hadden al besloten niet meer te vliegen.
kosten vrijwillig op ouders verhalen
wordt gedeeltelijk een gsf besluit. Rond december een besluit te nemen.
Hopen wel te gaan, moet wel haalbaar zijn. (buitenland)
internationale stages vallen niet onder het besluit van de gsf

toch docenten verkouden, laten testen. Blijft uitval.

docenten hebben onderwijsverplcihting. MAar mogen zelf beslissen hoe. Kan in Classroom een opdracht
zijn, of zoomen.

verkiezing
lln: 2e klas 4e klas
ouders: een aantal ouders kandidaat gesteld. Heeft wat vertraging opgelopen.
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4. Rondvraag

Hoe is de status van de begroting (het advies wat wij hebben gegeven)
Niets meer van gehoord.
Veel geld nu binnen gekregen.Incidenteel geld, wat meteen uitgegeven moet worden.
NPO geld wordt als eerste gepakt, daarna naar eigen begroting. Soms zitten er dubbelingen in. Dus blijft
ergeld over.

5. Notulen 11 mei 2021
De notulen zijn akkoord en kunnen gepubliceerd worden.

6. Actielijst
Scholing 27 en 28 oktober

klaar,doet het ook. ventilatie.
Koeling en verwarming doet het nog niet, moet nog een transformatorkast komen.
voor nu is ventileren goed. Maar het zou niet meer nodig zijn om met ramen open les te geven.

Analyse nog niet klaar. Wel van dat jaar daarvoor. mavo-havo doorstroom hoog, maar veel uitval
advies wat gegeven wordt is goed, komt vaak uit.
opdracht voor school om mbo meer te promoten. dat er meer mogelijkheden zijn.
Marcel (afkorting) zal analyse delen

wanneer jaar plan en team plan
teamplan 1 november
jaarplan updaten dan teamplan??

7. Schoolplan 2020-2024 / NPO plan
NPO plan
Levende begroting. Er wordt in geschoven.
Je kunt er nog alle kanten mee op. Alleen het eindbedrag staat vast.

misschien toch andere dingen die nodig zijn, dan iets eraf halen en dan teoveoegn
iets vaststellen in grote lijnen.
zo lang je binnen de menukaart blijft, is het goed. (aantoonbaar)

crusus formatief handelen
2 cursussen komen op studiedagen. En ook in kleine groepjes.
goed dat het niet alleen bij die teamdagen blijft. SPreker aan koppelen aan school.

extra hulplessen docenten: di/do

facilitering brede brugklassen
bij het 2e lj determinatie klassen, meer matreiaal gemaakt worden, vb toetsen.
gaat de secties in

mentoraat
fijn veel tijd en ruimte (valt inde menukaart) weten mentoren wat ze er mee moeten?
eloo vrganelisjt, aantal checklist: zodat je mkunt aantaonen en vastleggen. Als het niet goed gaat, dan
helpen. Iedere mentor krtijgt extra tijd hiervoor (is niet ingeroosterd)
lln gaan eloo nog herhalen
basisinstrument en daarna in gesprek met de lln.
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cultuurkaart educatie
isn iet extra/specifiek ingezet. Zit al redelijk in het schoolporgramma.
Er is aandacht voor.

levendig, alser interventies komen, wordt het besproken.

stemming
unaniem
10

SCHOOLPLAN
oplegger is extra.
De afdelingen hadden ontzettnd verschillende opvattingen.
in oplegger is gezamelijke opvattingen

schoolleiding niet bedacjt, bij elkaar geveegd. Maar over een te lnage periode. En door verschilllende
mensen.
Wordt nu wat difuus.

Dit moet het document zijn wat erachter ligt. En op 2 a4 preciezer
kunnen we niet zonder, dit zin geen praktische dingen.

Ligt de behoefte misschien aan waar gaan we voor?
nodigt niet uit om te lezen

moet het document beknopter
poster: dat het meer gaat leven. De school in brengen
collegaś enthousisas over de 4 punten. En willen aan de slag.
Maar dit hoort niet in het schoolplan, maar in het jaarplan.
Schooplan trekt niet aan, maar wel enthousiast over de punten.
Je kunt niet alles weglaten. Inspectie en bestuur controleerd er op.
moeten wel zichtbaar zijn, Marcel wel eens dat het weinig gelezen wordt en niet enthousiasmeert
ZAl de draagvlakmeting dan wel goed zijn,

Invulling wil je niet in het strategisch plan geven, maarin het jaarplan
wel de punten aan waar je wil werken.

Waarom is er gekozen voor een teamjaarplan? enHoe
leerlijn wil maken, dan moet je in teams gaan werken. Uitwekrign in secties.

hoe ga jej de secties en teams met elkaar verbinden.
Zijn er kartrekkers groepen? Ja, maar dat is weer een nadere invulling

concretisering versus algemeen.

we werken niet meer echt in teams, maar meer in secties

probleem in de overlegstructuur. weinig tijd om te overleggen.En we zijn groot en nooit iedereen tegelijk
aanwezig.

Advies: 4 punten meer promonenter naar voren.
voor basis draagvlak beter
en dan sommige onderdelen. moeten.

draagvlak is algemeen, dekoers voor de komende  jaren.

schoolplan was neit duidelijk, gemis aan concreet handvat.

wie doet de draagvlakmeting
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sl wil weten of het voldoet aan de wens
mr kan kijekn of gebruiken voor de keuze voor instemming.

MR na draagvlak per mail contact met elkaar

8. Q3

9. PTA en herkansingsregeling
rivm maatregele blz7: blijven we coulant.
klopt
dit jaar kunnen we nog geen kant op. Lln niet verkouden op school

hse v5 h4 extra herk. Wat is de effectiviteit van die herkansing
lln kijkt alleen naar de makkelijkste toets, met de goede weging.(wel de herkansbare toets)

marieke: m3 is ook alleen herkansbare pta toets (tekstueel)
tekstueel p5 zak slaag
is vastgelegd in artikel..

stemming
unaniem 10

10. Vergaderdata
prima

11.Sluiting
De vergadering sluit om 19.54 uur.
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