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Notulen MR-vergadering d.d. 19 september 2019  19.30 uur 

 

Aanwezig: Astrid Kwakernaak (AK), Henk Boot (HB), Gretha Valk (GV), 
                   Murat Kiliç (MK), Annemarie Bijl (AB), Liam Huizinga (LH), 
                   Prashanti Abdoelkhan (PA), Harry Chambone (HC) 
Afwezig   : Rianne van Dorp (RD) 
 
1. Opening 
Astrid - als nieuwe voorzitter- opent de vergadering en heet het nieuwe ouderlid Annemarie Bijl van harte 
welkom. 
 
2. Notulen vergadering 6 juni 2019 
Armoedebestrijding: HC is in Brussel geweest. Bij agendapunt 3 komt hij hierop terug. 
 
HC heeft contact gehad met de leerlingen die geïnteresseerd zijn in de leerlingenraad. LH nodigt deze 
leerlingen uit. 
 
Werkgroep Ongedeelde onderbouw-bovenbouw: RD heeft in het kader van haar LOT het onderzoek naar een 
ongedeelde ob-bb overgenomen. Zij onderzoekt wat de mogelijkheden binnen onze school zijn. Bekeken wordt 
hoe andere scholen e.e.a. hebben geïmplementeerd. Het onderzoek moet voor het einde van het schooljaar 
zijn afgerond. 
 
Schoolgids: is nog niet rondgestuurd. De leerlingen die op foto’s figureren, is om toestemming gevraagd. 
 
Lessentabel: mentoruur 3 havo is niet ingeroosterd, wellicht gebeurt dit nog na de herfstvakantie. 
 
Correctie notulen m.b.t. examens: leerlingen dienen een eigen Binas mee te nemen naar het examen; het 
probleem was dat een Binas was meegenomen naar een examen waarbij een Binas niet is toegestaan. 
 
LH meldt dat het kiezen van coaches probleemloos is verlopen. 
 
AB heeft de gebruikersnaam en het wachtwoord van de mail gekregen. 
 
3. Agendapunten directie 
1) Huisvesting 
Er is overleg geweest tussen de gemeente en de Raad van Bestuur. Onyx Vastgoed heeft het aantal vierkante 
meters van ons gebouw tegen het licht gehouden. In 2024 zou een grote renovatie moeten plaatsvinden, 
waarna het gebouw weer veertig jaar mee zou moeten kunnen. Het budget hiervoor is 13,4 miljoen euro, Onyx 
heeft gesteld dat met dit budget slechts een deel van het gebouw kan worden gerenoveerd. Door hen is een 
alternatief plan uitgewerkt, waarbij is uitgegaan van het laagste aantal leerlingen dat we in de afgelopen jaren 
hebben gehad (922). Nu hebben we 960 leerlingen en de verwachting is een groei naar 1150/1200 leerlingen. 
Het plan behelst het afbreken van de nieuwe vleugel en op de vrijgekomen plek het neerzetten van een groter 
gebouw. Lentiz wil ’t Groen graag op de huidige locatie handhaven. Het idee om huizen op het sportveld te 
bouwen, is door Lentiz verworpen. Het Bestuur hoopt dat het bedrag van 13,4 miljoen aan Lentiz ter 
beschikking wordt gesteld. Met een extra bedrag van ca. 5 miljoen zou de verbouwing dan naar voren kunnen 
worden gehaald. Tijdelijke huisvestiging (op het sportveld?) kost ca. 1 miljoen. 
 
2) Jubileum 
Het jubileumboek is klaar en het eerste exemplaar is afgelopen maandag aangeboden aan de burgemeester. 
Het boek is zaterdag tijdens de reünie en daarna ook in een boekhandel in Vlaardingen en Schiedam te koop. 
Voor de reünie zijn er 638 aanmeldingen. De verwachting is dat er 650 tot 700 mensen komen. Er worden 
lessen gegeven door oud-docenten, er is een sneltekenaar, een fotograaf en een optreden van de Amazing 
Stroopwafels. 
 
We gaan met achttien bussen naar Soldaat van Oranje. Slechts twintig leerlingen hebben zich afgemeld. 
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AB vraagt of in de wijk is gecommuniceerd dat er ook ’s nachts drukte rond de school zal zijn. HC neemt deze 
tip mee. De politie is wel ingelicht. Wij bezoeken de 2750ste voorstelling, na afloop krijgt iedere bezoeker een 
aandenken mee.  
 
Op 27 november vindt de Onderwijsconferentie plaats. De site om in te schrijven is online. Er zijn 24 workshops 
en sprekers. 
 
Op 13 juni 2020 wordt het jubileumjaar met een slotfeest afgesloten in de Stadsgehoorzaal. 
 
3) Begroting 2020 
23 september 2019 is de startdatum voor de begroting 2020. Iedere sectie dient een begroting in te dienen. HC 
hoopt op een positievere begroting dan de afgelopen jaren het geval is, maar hij heeft er nog niet veel 
vertrouwen in. 
 
4) Verdere updates 
Deze week zijn de Cambridge- en IB-uitreikingen. 
 
Van 22 t/m 24 september bezoekt een groep van vijftien collega’s Zweden om te bestuderen hoe daar 
onderwijs wordt gegeven. 
 
Op uitnodiging van het Fonds Schiedam Vlaardingen Maassluis is HC samen met vertegenwoordigers van het 
Geuzencollege, het Revius en de St. Jozef Mavo naar Brussel geweest voor een bijeenkomst ‘Samen tegen 
Onbetaalde Schoolfacturen’. Deze organisatie begeleidt 45 scholen. Yvonne Lankwarden schrijft een 
beleidsplan m.b.t. dit onderwerp. 
 
Wij bieden nu vier verschillende swt-uren aan: een stilte-uur, swt, v-swt en groeps-swt in lokaal 401, 402 en 
403. De diverse swt-uren worden door de schoolleiding goed gemonitord.  
LH zegt dat bovenbouwleerlingen blij zijn met het tiende swt-uur van maandag tot en met donderdag. HC 
meldt dat het rendement van dit uur wordt gemonitord. Het gevolg is nl. dat de SR en mediatheek overdag niet 
volledig bemenst zijn. Wel komt er een extra surveillant via een re-integratietraject. GV merkt op dat de tiende 
uren gevolgen hebben voor collega’s en voor het tijdstip waarop vergaderingen kunnen starten. HC denkt dat 
het invullen van deze uren met de betrokken collega’s besproken is. GV vraagt dit na bij collega’s. 
 
Er is een gevarieerd aanbod aan talentklassen. Leerlingen kunnen zich deze week aanmelden. 
 
Het schooljaar is goed van start gegaan met de nieuw ingerichte kantine, het leuke brugklaskamp en de leuke 
leerlingen die wij in huis hebben. 
 
4. Agendapunten OP/OOP 
1) Schoolgids 
Nog niet ontvangen. 
 
2) Verzuimbeleid 
Het stuk is vandaag ontvangen en kan nu nog niet besproken worden. 
HC bespreekt de wijzigingen: als je te laat komt, hoef je niet dezelfde dag direct terug te komen. Terugkomen 
kan op dinsdag, woensdag en donderdag. Twee keer te laat komen mag, de derde keer volgt een gesprek met 
de coördinator. 
Afgesproken is dat het verzuimbeleid aan de MR-leden wordt toegestuurd, er wordt schriftelijk gestemd. De 
directie verneemt daarna de uitslag van de stemming. 
 
3) Herkansingsbeleid 
Leerlingen is om hun mening gevraagd. HC: mevrouw Hebing heeft gisteren met de ene leerling die gereageerd 
heeft overlegd. HC geeft aan dat leerlingen moeten wennen aan de mogelijkheid tot inspraak. Het plan is in het 
sectievoorzittersoverleg besproken, er zijn kritische vragen gesteld. AK geeft de MR-leden een toelichting op 
het herkansingsbeleid. Voor 1 oktober moeten de PTA’s, waarin het herkansingsbeleid wordt opgenomen bij de 
inspectie liggen.  
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Afgesproken is dat het herkansingsbeleid aan de MR-leden wordt toegestuurd, er wordt schriftelijk gestemd. 
De directie verneemt daarna de uitslag van de stemming. 
 
5. Agendapunten leerlingen 
LH vraagt of de pilot natuurkunde wordt gecontinueerd. 6 vwo zou dit jaar ook deelnemen aan de pilot. Hij 
heeft er nog niets over gehoord. HC kent de stand van zaken niet, hij komt erop terug. LH was niet tevreden 
over de manier van werken vorig jaar. Er werd minimale uitleg gegeven. Hij vindt de manier van lesgeven in      
6 vwo nu erg prettig. Wat hem betreft, mag de pilot stoppen. HC vraagt na wat de ervaringen in 5 havo zijn 
geweest. LH is benieuwd naar de examenresultaten van 5 havo vorig jaar, afgezet tegen de resultaten in de 
jaren ervoor. 
 
LH vindt dat de kantine mooi geworden is. HC vertelt dat een aantal tafel en krukken nog wordt omgeruild, 
deze zijn verkeerd geleverd. Beplanting volgt nog en de wand bij de catering wordt door de heer Van der Beek 
en een aantal leerlingen onder handen genomen. 
 
6. Agendapunten oudergeleding 
Er zijn geen punten. 
 
7. Taalbeleid (ter stemming) 
HC zegt dat er geen officiële commissie Taalbeleid is. Het is nog niet duidelijk of de oude werkgroep de 
werkzaamheden continueert of dat er een nieuwe werkgroep komt. GV vraagt of er tijdens een ontwikkeldag 
uitleg gegeven kan worden over het Taalbeleid. HC neemt deze vraag mee. 
 
8. WVTTK 
AB vraagt naar de ontwikkelingen m.b.t. het onderzoek naar een 10-14 jarigen college (notulen 10 april 2019). 
HC heeft een school in Emmeloord bezocht, de manier van werken daar viel tegen. De vraag is of wij in 
Vlaardingen bovenschools willen werken of tot een samenwerking tussen een aantal verschillende scholen 
willen komen. Ons bestuur is van mening dat het goed is als er wordt samengewerkt met een aantal 
basisscholen, men wil geen bovenschoolse organisatie. HC heeft aan de aan het onderzoek deelnemende 
scholen laten weten dat ’t Groen – onder de bovenstaande voorwaarden – graag mee wil doen. Een voorbeeld: 
leerlingen met lwoo+ kunnen naar het Geuzencollege, leerlingen die extra uitdaging nodig hebben naar ’t 
Groen of de Jozefmavo. 
 
Na het vertrek van HC wordt het Taalbeleid in stemming gebracht. Hiermee wordt unaniem ingestemd. 
 
 
 
 

Actiepuntenlijst   

schooljaar 2019-2020 

      

Datum   actiepunt  wie  Uitgevoerd  

19-09-2019          Uitleg over het 

taalbeleid (what’s new) 

voor personeel 

HC  
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Besluitenlijst schooljaar 

2019-2020 

      

Naam stuk  Datum binnenkomst  Uiterlijke datum besluit  Datum goedkeuring  

Taalbeleid Juli 2019  19-09-2019 

Herkansingsbeleid Sept 2019 Per mail  7-10-2019 

Verzuimbeleid Sept 2019 Per mail 7-10-2019 

  

  

 

 
 

 

   

 

 

  

  

 

 


