
Notulen MR vergadering 12 december 2019       19.30 uur 

Aanwezig: Astrid Kwakernaak (AK), Henk Boot (HK), Gretha Valk (GV), 

                    Annemarie Bijl (AB), Liam Huizinga (LH), 

                    Harry Chambone (HC), Rianne van Dorp (RD), Murat Kiliç (MK) 

Afwezig:  Prashanti Abdoelkhan (PA) 

1.       Opening   

2.       Notulen 19 november 2019 

Er is inmiddels een aantal nieuwe leerlingen voor de leerlingenraad. HC spreekt af snel een keer aan te sluiten bij 
een overleg. 

Schoolgids is inmiddels klaar. 

Het klopt dat er studenten een SWT-uur draaien, biologiestudenten die hier studiepunten voor krijgen. Dit loopt 
naar ieders tevredenheid. 

Notulen van MR-vergadering 19 november worden goedgekeurd. 

3.       Agendapunten directie 

       1) Plannen voor de toekomst, update 
7 nov heeft het hele team gebrainstormd over plannen voor de toekomst en doorontwikkeling van het 
Flexrooster. Transitie die plaatsvindt is van klassikaal naar steeds meer individueel onderwijs en individuele 
begeleiding. We zoomen dit schooljaar erg in op het contact met de leerling en coaching, dit is ook een van de 
belangrijkste conclusies van de bijeenkomst op 7 november. De vraag is nu hoe we meer tijd en meer 
inhoudelijkere coaching zichtbaar gaan maken in het rooster en in het taakbeleid passend krijgen. 10 
december is hier met een deel van het team over doorgesproken (openbare personeelsbijeenkomst). Er is heel 
concreet besproken waar de tijd voor coaching 'vandaan' zou kunnen komen. Het tijdpad: zo snel mogelijk een 
voorstel lessentabel zodat het in het volgende schooljaar in werking kan gaan. De MR wordt hier bijtijds in 
meegenomen.  

2) 10-14 jarigen onderwijs 
Vorig jaar is er met een aantal basisschooldirecteuren en een aantal VO-directeuren gesproken over de 
mogelijkheden voor 10-14 jarigen onderwijs in Vlaardingen. Er ligt een plan, begroting en profiel van de 
leerlingen die hiervoor in aanmerkingen zouden kunnen komen. Het plan zal nu worden gepresenteerd  
(waarschijnlijk medio januari) aan de gemeente, de besturen en het samenwerkingsverband PO en VO. 
Financieel gezien zijn er nog wel de nodige hobbels te nemen. Ook inhoudelijk is het een uitdaging met welke 
leerlingprofielen en welke vorm van onderwijs er gewerkt zou moeten worden. 

3) Kerstviering 
Morgen zal de e-mail aan ouders worden verzonden. Er zullen kaartjes worden verkocht à 1 euro, ook om goed 
zicht te houden op het aantal bezoekers vanwege de beperkte capaciteit van de zaal. 

4) 12 dec 
Een schets van 12 december: we hadden een meeloopdag voor groep 8, de kantine werd beschilderd door een 
personeelslid met leerlingen, de scholenmarkt is bezocht door de teamleider en coördinator havo om onze 
school te presenteren aan leerlingen die examen mavo doen dit schooljaar, de GSA deed de voorbereidingen 
voor Paarse Vrijdag en de eerste klaverjasavond werd gehouden. Een mooie dag.  

5) Inschrijvingen/limiet 
We zullen dit jaar geen limiet stellen aan het aantal inschrijvingen. Dit is ook zo besproken met de Raad van 
Bestuur. 

4.       Agendapunten personeel 



       1) Staking 
30/31 januari staat de staking gepland.  De PMR wil niet oproepen tot staking. Maar, wil het onderwerp wel 
onder de aandacht brengen. Er zijn wat ideeën rondom een ludieke actie met lessen in de nacht en een dichte 
school overdag. Niets is nog concreet, er zal een werkgroep moeten ontstaan om dit idee en eventuele andere 
ideeën vorm te geven. 

5.       Agendapunten leerlingen        
1) Gala 
Een aantal leerlingen en docenten hebben de handen ineen geslagen. De evenementenopleiding van Zadkine 
is betrokken. Alle afdelingen (mavo, havo, vwo)  waren vertegenwoordigd bij een brainstorm met de 
leerlingen.  
Mogelijke datum is 24 januari. Personeel moet worden geënthousiasmeerd en de plannen moeten worden 
gepresenteerd aan de directie voordat er knopen doorgehakt kunnen worden.  

6.       Agendapunten oudergeleding 
 1) BladGroen voor ouders MR-geleding 
Het lijkt niet nodig dat ouders Bladgroen ontvangen. Het is een intern informatieblaadje, waarin niet persé 
schadelijke informatie staat, maar ook geen noodzakelijke informatie voor ouders. HC geeft aan door te geven 
dat dit zal worden teruggedraaid.  

2) Mailbox ouders. 
We bespreken de wijzigingen in het mailbox-beleid. Ouders kunnen niet meer direct in de mailbox. Dit is niet 
handig en bovendien is het voor ouders.  

HC en RD onderzoeken wat de problematiek is met de oudergeledingmailbox. Mocht het handiger zijn een 
gmail-account aan te maken voor de ouders behoort dat ook tot de opties. Bovendien is het goed om op de 
website te vermelden waarvoor ouders bij de oudergeleding van de MR terecht kunnen.   

3) Kluisjescontrole 
HC licht de kluisjescontrole toe. Ook is er actie ondernomen op het probleem dat veel kluisjes wel gebruikt 
worden maar niet betaald zijn. Deze kluisjes worden afgesloten. Hier is veel ophef over geweest in een 
specifiek geval met aangifte voor huisvredebreuk tegen de school als gevolg. Dit is inmiddels netjes afgesloten. 

7.     PTA’s  (ter stemming)  
We bespreken de herschreven inleiding van de PTA's. 19 november meende de MR hier niet over te kunnen 
stemmen omdat de regel omtrent puntenaftrek bij te laat inleveren van po's nog niet was vervangen. 
Inmiddels is dit gebeurd. 
GV stelt vragen over het combinatiecijfer en de herkansingsmogelijkheid hierin, en over het aantal 
herkansingen na toetsweek 2 bij de examenklassen. Dit wordt toegelicht. 

8.     Begroting (ter stemming) 
Sinds de voorbespreking van de begroting in november is het begrotingstekort verminderd. HC licht toe. 
De begroting is een stuk realistischer dan die van vorig jaar. Er is wel afgesproken dat maandelijks  met de 
controller wordt bekeken of we in de pas blijven lopen met de begroting.  

HB: er lijken geen investeringen voor meubels. HC geeft aan dat deze er wel degelijk zijn, en ook toegekend. 
Andere opvallende cijfers krijgen de nodige toelichting zoals de toegenomen gaskosten, verminderde kosten in 
personeelskosten OOP etc. 

9.     WVTTK 

LH informeert hoe het met de beplanting zit in de kantine. HB geeft aan dat het tot nader orde is uitgesteld 
door het Horticenter Naaldwijk. Het is absoluut niet van de baan, HB zal informeren hoe het ermee staat. 

Tot slot:  
Stemming PTA’s: unaniem ingestemd 
Stemming begroting: unaniem ingestemd 
 



Actiepuntenlijst   

schooljaar 2018-2019  

      

Datum   actiepunt  wie  Uitgevoerd  

14-06-2018  Uitnodigen reken 

coördinator voor PMR 

vergadering; PMR 

brengt verslag in MR  

CL   uitgevoerd 

13-09-2018  Afspraak reken 

coördinator voor 

brainstorm 

communicatie richting 

ouders en leerlingen  

RD  uitgevoerd  

16-11-2018  RD nodigt docenten 

natuurkunde uit voor 

MR vergadering in jan  

RD   Uitgevoerd 

16-11-2018  Opvragen aangepast 

rekenbeleid  

RD   Uitgevoerd, maar nog 

niet ontvangen 

 12-12-2018 Stukje voor 

Groennieuws over 

verkiezingen 

oudergeleding 

RD  vraagt deadline / 

HO + MK leveren stukje 

 Uitgevoerd 

12-12-2018 Verslagje overleg 

passend onderwijs 

opvragen 

HC vraagt op, RD stuurt 

door 

Uitgevoerd. HC heeft 

mondeling verslag 

gedaan dd 10-4-2019 

6-06-2019 De kosten voor 

excursies die bekend 

zijn op school rond 

laten sturen richting 

sectievoorzitters 

HC via administratie   

6-06-2019 RD RD vraagt Laura ook het 

mailadres van de 

oudergeleding in de 

schoolgids te zetten. 

RD Uitgevoerd  



 

6-06-2019 Uit  Uitwisselen inlogcodes 

mailbox oudergeleding 

MK Uitgevoerd 

19-09-2019          Uitleg over het 

taalbeleid (what’s new) 

voor personeel 

HC Uitgevoerd (ingepland) 

20-11-2019 C     Communicatie aan 

leerlingen over 

afschaffen 

schoolfeesten en 

standpunt directie 

HC Uitgevoerd 

20-11-2019                       Contact potentiele 

nieuwe leerlingen 

leerlingenraad 

LH Uitgevoerd 

20-11-2019          Mailbox ouders, 

koppelen aan RD? 

RD 21-11-2019 

20-11-2019         Afstemmen werkwijze 

‘PTA’s binnen MR’ met 

betrokkenen 

RD 21-11-2019 

20-11-2019    Opmerkingen 

schoolgids verzamelen 

en naar HC 

RD Uitgevoerd 

12-12-2019 Bladgroen niet meer 

naar ouders 

HC uitgevoerd 

12-12-2019 Mailbox kwestie voor 

oudergeleding 

bespreken 

HC+RD uitgevoerd 

12-12-2019 Waarvoor kunnen 

ouders bij 

oudergeleding terecht? 

Stukje op website 

RD  

   



 

 

Besluitenlijst schooljaar 

2018-2019  

      

Naam stuk  Datum binnenkomst  Uiterlijke datum 

besluit  

Datum goedkeuring  

Rekenbeleid  Sept 2018    13-9-2018  

Pilot Natuurkunde  Sept 2018    13-9-2018  

Overgangsrichtlijnen  Sept 2018    13-9-2018  

Begroting Dec 2018   12-12-2018 (advies) 

Toetsbeleid Jan 2019   14-02-2019 

Taalbeleid juli 2019  19-09-2019 

Herkansingsbeleid  Sept 2019   7-10-2019 (Per mail) 

Verzuimbeleid Sept 2019  7-10-2019 (per mail) 

 

 

Examenreglement November 2019  20-11-2019 

PTA’s December 2019  12-12-2019 

Begroting 2020 December 2019  12-12-2019 

  

 


