
Notulen Medezeggenschapsraad

Datum Donderdag 8 december 2022
Tijd 18.00-19.30 uur
Voorzitter Matthijs Schukking
Notulist Nanda Slokker

Oudergeleding Leerlinggeleding Personeelsgeleding Schoolleiding
☐ Ype van der Brug ☒ Sude Bildirici ☐ Iris Hoogendoorn ☒ Marcel van Dijk
☒ Silvia Looman ☐ Boet Heijmerink ☐ Bas van der Meij ☐ Annerieke Kroeze
☐ Gerda de Weerdt ☒ Jill Kapteijn ☒ Jeremy Lemmens

☒ Berdien Rebel
☒ Matthijs Schukking

☒ Aanwezig☐ Afwezig mk☐ afwezig zk ☒ Nanda Slokker

1. Opening
Om 18.10 uur

2. Mededelingen

Tom Wakker is formeel benoemd als afdelingsleider 3-4 mavo.

Schoolplan
Het schoolplan was gemaakt voor 2021-2023, maar wordt verlengd met twee jaar. Alle vier de
ontwikkelpunten zijn nog steeds zeer relevant en de ontwikkelingen zijn net pas in gang gezet. De
afgelopen corona jaren is er weinig tijd geweest voor onderwijskundige ontwikkelingen. We willen wel nog
een vijfde ontwikkelpunt toevoegen en dat zijn de basisvaardigheden. Een bijkomend voordeel is dat we
dan ook weer in de pas lopen met het vierjaarlijkse GSF-plan. De volgende MR vergadering wordt dit ter
instemming aangeboden.

De éénjarige brugklas komt terug. Er blijken toch te veel kinderen op de verkeerde plek te zitten.

3. Rondvraag
Zijn er andere opties voor de planning van de toetsweek en herkansingen? Bijvoorbeeld:

- bij ziekmelding wél een herkansing maar niet voor het vak waar je ziek was.
- een langere toetsweek / andere toetsweek structuur

Voor dit schooljaar is het al vastgelegd bij de inspectie. School is wel vrij om dit zelf in te richten. Aan de
genoemde voorbeelden zitten wel wat haken en ogen. Het is goed om de mogelijkheden met elkaar te
bespreken. Marcel en de leerlinggeleding pakken dit verder op.

Is er beleid rondom toetsen waarbij gefraudeerd wordt?
In de bovenbouw wel, in de onderbouw waarschijnlijk niet. Marcel zal dit navragen.

4. Notulen 4 oktober 2022
Naar aanleiding van:
De juiste lessentabel is verstuurd en de wijzigingen zijn doorgestuurd. Er staat nog geen nieuwe versie op
de website.
Onder voorbehoud van de aangegeven wijzigingen is er ingestemd met de schoolgids.
De notulen zijn akkoord bevonden.
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5. Toevoeging overgangsnormen
De afdelingsleiders van 3 havo en 3 vwo doen een voorstel voor een toevoeging voor hun afdeling
betreffende de overgangsregeling afgewezen door onvoldoendes in de niet gekozen profielvakken:
De eindcijfers van alle vakken tellen mee voor de bevordering, dus ook de cijfers van de niet gekozen
vakken. Als een leerling niet bevorderbaar is op de vakken die hij/zij niet kiest, dan wordt de leerling altijd
besproken.
Een leerling wordt in dit geval altijd besproken.
Havo 3 is akkoord. Als er draagvlak onder de mentoren is van V3 wordt de toevoeging doorgevoerd. Hier
komt Marcel nog op terug.

6. Q4 rapportage
Zijn alle werkgroepen die genoemd worden in de Q4 compleet?
Ja, alle werkgroepen zijn compleet behalve de werkgroep internationalisering. Voor deze werkgroep is het
belangrijk dat alle teams vertegenwoordigd zijn en dat is nog niet gelukt. De MAVO afdeling gaat niet naar
het buitenland, dus voor dit team is internationalisering minder een prioriteit. Het is echter wel van belang
dat er een MAVO teamlid plaatsneemt in de werkgroep er kan immers ook op andere manieren aan
internationalisering worden gewerkt. Wij kunnen als school het mogelijke subsidiegeld van Erasmus+ goed
gebruiken gezien de slechte betalingen van de werkweken dit jaar. Marcel gaat dit nog een keer bespreken
in de schoolleiding.

Wat wordt bedoeld met de vwo profielstromen?
Het reguliere vwo heeft een duidelijker profiel nodig. Ouders en leerlingen willen keuzemogelijkheden op
basis van de belangstelling van leerlingen. Dit laatste is natuurlijk ook goed voor alle leerlingen. School wil
onderzoeken of het mogelijk is om profielstromen voor alle leerlingen in klas 1 en 2 aan te bieden. Gedacht
wordt aan interessekeuzes voor leerlingen. Hierbij kunnen afdelingen worden geclusterd op belangstelling.
Wellicht is een mogelijkheid om extra profilering te laten komen in de bovenbouw, bijvoorbeeld
sportprofilering met het vak LO2 met eindexamen.

Het budget voor de werkstudenten loopt af. Op welke manier gaan we hier mee verder?
Volgend jaar kunnen we nog wat NPO geld inzetten. Daarna zullen we terug gaan naar de situatie van voor
corona. Toen gaven de bovenbouwleerlingen bijlessen waar zij voor betaald kregen door ouders.
Wel is dit jaar een studiebegeleider in dienst genomen. Dit is weliswaar niet vakgericht, maar als dit goed
blijft bevallen wordt dit gecontinueerd. Bij wijziging ouders goed informeren.

De lasten liggen flink hoger dan begroot, voornamelijk personeelslasten. Was dit nog niet bekend?
Klopt, dit was op het moment van begroten nog niet bekend. Toen alles was ingediend kwam de
vernieuwde CAO. Dat is nu verwerkt in de realisatie.
Er zijn een aantal vervelende tegenvallers dit jaar en er zijn zorgen over de hoge (energie)lasten.

In het overzicht exploitatie niet lesgebonden activiteiten (bladzijde 23) zit een verschil tussen niet
lesgebonden uitgaven en de ouderbijdrage. Waar zit dat in?
Marcel komt hier nog op terug.

Op bladzijde 19 staat dat er mogelijk ruimte voor 1 of 2 LC-ers komt, waar hangt dit vanaf en wanneer is dit
bekend?
Dit hangt nog van een aantal openstaande vacatures af. In de loop van januari wordt de balans opgemaakt
en mogelijk volgt er dan ook een vacature LC waarop gesolliciteerd kan worden.

Kostenverhogend zijn de toename gespaarde PKB uren. Hoe wordt daar mee omgegaan?
Er moeten voorzieningen worden getroffen. Geld opzij zetten of worden geschoven met de PKB. Marcel
komt hier op terug.

Op bladzijde 26 staat dat het maximale ingeschatte risico op leerlingfluctuatie gelijk is aan 80.000 euro. Dit
jaar zijn we helaas meer geld misgelopen door dubbele inschrijvingen, moet dit maximum nu herzien
worden?
Dit wordt eens in de vier jaar bijgesteld, dus in 2024 zou het mogelijk omhoog bijgesteld worden. Dit wordt
door een extern bureau vastgesteld.
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Wat vindt het bestuur van onze Q4?
Er zijn nog geen inhoudelijke gesprekken over de Q4 gevoerd.
De GSF had een veel te hoge reservepositie, maar deze is ook snel afgenomen naar normaal niveau. Er
zijn wel zorgen over financiële situatie. Er zal nu weer strakker beleid komen.
Doordat het van de GSF veel geld in andere scholen heeft gestopt om deze overeind te houden, staan wij
in het rood en de geholpen scholen in het zwart. Dit is een discussiepunt gezien de geholpen scholen de
inrichting van hun school op het extra geld hebben gebaseerd.

Fijn dat de Q4 uitgebreid ingevuld is.

7. Corona draaiboek
Het draaiboek is minimaal vormgegeven.
Bij de bepaalde regeling voor kwetsbare leerlingen of medewerkers, moet er gelet worden op de
persoonsgegevens.

8. Activiteitenplan
Het activiteitenplan is doorgenomen en akkoord bevonden. Het wordt gepubliceerd op de website.

9. Scholing
De pmr is van plan om iemand van de aob in te huren voor scholing. Taakbeleid komt in ieder geval aan
bod. Ouders kunnen aansluiten als het uitkomt.
Via het laks is er een scholieren mr training. Deze valt samen met een verplichte activiteit van school. De
leerlingen gaan overleggen en laten weten wat ze gaan doen.

10. Sluiting
Om 19.49 uur sluit de vergadering.
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