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Notulen MR-vergadering 15 april 2020 19.30 uur  
Een online vergadering via ZOOM  
  

Aanwezig: Astrid Kwakernaak (AK), Henk Boot (HK), Gretha Valk (GV), Rianne van Dorp (RD), Harry 
Chambone (HC),  Annemarie Bijl (AB), Liam Huizinga (LH), Prashanti Abdoelkhan (PA), Murat Kiliç 
(MK)  
 
Gasten:  Jolanda Buijsrogge.  
 

1.       Opening    
Jolanda Buijsrogge is als toehoorder aanwezig. 

 
2.       Notulen 26 maart 2020  

P. 4  26 maart is de vraag gesteld of de nieuwe lessentabel voor voldoende financiële ruimte zou 
zorgen om extra coachuren te financieren. Hierop is toen bevestigend geantwoord. Dit zal worden 
toegevoegd aan de notulen.  

 
P. 5  Er staat dat de mavo/havo-klassen de mavo-lessentabel volgen. Zij volgen echter de havo-tabel.  

 
Notulen worden met bovenstaande wijzigingen goedgekeurd.  

 
3.       Agendapunten directie  

1) Algemene update  
We zijn inmiddels een flinke tijd dicht. We horen komende week bij de persconferentie of hier 
verandering in gaat komen na de meivakantie.  
Er gaat veel goed. School is een paar uur per dag open. Sommige collega’s komen op school werken, 
dit is een beperkt aantal. Receptie, administratie en directie zijn altijd vertegenwoordigd. Er wordt 
bovendien flink geklust in de school. Denk aan het dak in de 600-gang, het nakijken van de ketels en 
werk aan de zonneschermen. We zijn erg tevreden met ons besluit om de schoolexamens snel 
digitaal door te laten gaan. Op een individu na zijn de herkansingen van de laatste schoolexamens nu 
ook achter de rug. We kunnen ons daarna richten op de resultaatverbeteringstoets en op de niet-
examenjaren. Er is vraag bij voornamelijk ouders om meer online-lessen. We zijn daar enigszins 
terughoudend mee, ook vanwege de beperkingen in thuissituatie op het moment bij collega’s.  

 
2) Aanmeldingen  en formatie 

We zijn druk bezig met het inrichten van de eerste klassen. We zijn bijna rond. In de laatste periode 
zijn wat leerlingen afgevallen. Dit kan komen door bijvoorbeeld dubbele inschrijvingen of een 
overstap naar een andere school. We gaan nu uit van negen klassen. De aantallen zijn niet 
voldoende handig verspreid over de niveaus om acht klassen te kunnen maken. Eind van de week 
verwachten we een heel eind te zijn met de indeling en kunnen ook de knelpunten in kaart worden 
gebracht, in samenhang met de formatie. Uiteindelijk hebben we 201 inschrijvingen. 

 
 

4.    Agendapunten personeel  
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1) Inzet extra gelden  
Het extra geld was bedoeld voor werkdrukverlagende acties. Er zijn een paar opties ingediend bij 
de Raad van Bestuur voor de inzet van de gelden: 1,5 jaar voor een extra conciërge, allerlei 
mogelijkheden voor scholing op gebied van werkbeleving en -plezier, coaching of didactiek of 
een laptopkar in de mediatheek (uitbreiding op  het huidige pc-beschikbaarheid). 
 
HB informeert naar het verband tussen werkdrukverlaging en de laptopkar.  
HC: het geeft lucht om computers te kunnen gebruiken wanneer je dat als docent nodig hebt. Er 
zijn bovendien niet veel bruikbare ideeën gekomen voor de inzet van de gelden die echt 
werkdrukverlagend zijn. Dat is ook erg ingewikkeld, voornamelijk omdat het om incidentele 
gelden gaat. 
 
GV geeft aan dat er ook een idee was geopperd om de gelden in te zetten voor een stabielere 
bemensing van de mediatheek.  
HC noemt dat de invaluren er uit gaan en we op die manier de mediatheek en studieruimte  
meer open willen houden gedurende de dag. 
GV: in hoeverre heeft de Raad van Bestuur invloed op de te maken keuzes?  
HC: Raad van Bestuur heeft  gevraagd aan alle scholen om een plan in te dienen. Wellicht is dit 
voornamelijk een formaliteit, maar zij willen er wel zicht op houden hoe scholen de gelden 
verdelen. Op het moment dat zij het niet goedkeuren zullen we een nieuwe invulling voor de 
besteding moeten voorleggen.  
 

2) Overgangsbepaling ivm corona  
Hoe gaan we om met de  opgelopen achterstanden en overgangsbepaling? 
AK: Door de corona-sluiting hebben leerlingen een achterstand in verzamelde toetsresultaten. Er 
valt voor de 3e klassen te denken aan een focus op de profielvakken de komende periode.  
HC: We hebben hier nog geen duidelijk beeld bij. We willen graag in de onderbouw iets strenger 
gaan selecteren en determineren. In deze situatie is dat natuurlijk extra lastig. We moeten hier 
heel goed over nadenken. Als we 11 mei open gaan, al is het voor een deel, hebben we ook nog 
best een periode om de leerlingen die wat extra nodig hebben goed te begeleiden.  
 

3) Annulering reizen en kosten  
Is het terugbetalen van de reisgelden niet erg voorbarig? In hoeverre roepen we een financiële strop 
over onszelf af.  
HC geeft aan dat dit inderdaad een risico is, we kunnen ouders echter ook niet te lang in onzekerheid 
hierover laten zitten. Het is aan ons om met de reisorganisaties in overleg te gaan. We hebben het 
nu in eerste instantie over verplaatsingen, die zijn echter ook niet altijd kosteloos. We willen niet dat 
ouders financieel de dupe worden, dat is een keuze van de school. 

 
4) Uitslag en  diplomering examenleerlingen  

We houden de uitslag voor de examenleerlingen op 4 juni. In de week van 8 juni kunnen de 
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resultaatverbeteringstoetsen plaatsvinden en in de week van 15 juni volgt de uitslag van deze 
toetsen. We hopen de diplomering vast te kunnen houden op de datum zoals we oorspronkelijk 
gepland hebben. De cum laude-regeling geldt ook voor dit examenjaar. 
 
RD informeert of wij als school zelf de datum van de resultaatverbeteringstoets mogen bepalen. 
Misschien is het namelijk goed om toch voor 4 juni leerlingen voor te bereiden op deze toets zodat 
de voorbereidingstijd niet te kort is. Leerlingen zijn veel langer uit de examenstof dan dit normaal 
het geval is bij een examen en herkansing.  
HC geeft aan dat dit zeker zal en moet gebeuren, we hebben immers bijna alle cijfers al en kunnen al 
zien welke leerlingen in aanmerkingen zouden komen.  
 
AK: mag je voor één vak twee keer een resultaatverbeteringstoets maken?  
HC: deze vraag is gesteld bij de examencommissie, hier is nog geen antwoord op, en wordt 
nagevraagd bij de VO raad.  
 
GV geeft als voorbeeld dat de resultaatverbeteringstoets voor bijvoorbeeld de moderne vreemde 
talen nog erg lastig is omdat het verschillende vaardigheden betreft.  
HC benoemt dat het er bovendien op lijkt dat leesvaardigheid niet getoetst mag worden, omdat dit 
tot dusver niet in het SE zat. Hier is nog niet alles over duidelijk.  

 
5.       Agendapunten leerlingen         

LH: is er vanaf nu nog een programma voor examenleerlingen? 
HC geeft aan dat het programma voor examenleerlingen is afgelopen, op de laatste losse eindjes na. 
Mochten er leerlingen zijn die zelf contact opnemen met docenten om bijvoorbeeld een 
resultaatverbeteringstoets voor te gaan bereiden, dan kan dat wel.  
 
Lyceo heeft de algemene voorwaarden in maart aangepast waarin staat dat er geen geld wordt 
terugbetaald bij annulering door overmacht. Echter, we moeten uitgaan van de voorwaarden 
waarmee bij boeking akkoord is gegaan. Dit levert wat discussie op, op het moment.  
 
PA:  Zoom heeft beperkingen, zoals een tijdslimiet, en is vanwege de privacy negatief in het nieuws 
geweest. Mocht school dicht blijven is het wellicht goed om te kijken naar een alternatief.  
HC: we zijn ons bewust van de privacyzaken waarmee ZOOM in het nieuws is geweest. Het gaat vaak 
goed, maar het heeft ook zijn voordelen. We zijn zelf op het standpunt om meer met Microsoft 
Teams te willen gaan werken. We zijn op het moment druk aan het uitzoeken wat de mogelijkheden 
daarvan zijn. 
 
PA vraagt om verdere duidelijkheid rondom de toetsen in de bovenbouw.  
HC: er wordt her en der al getoetst. Ook op verschillende manieren. De komende tijd zal, ook 
afhankelijk van in hoeverre we digitaal moeten blijven lesgeven en toetsen, hier meer duidelijk in 
moeten worden, ook richting leerlingen.  
 
LH informeert of er een hoop last van fraude is rondom de online-toetsing.  
HC benoemt dat dit gelukkig meevalt. We weten vast en zeker niet alles en kunnen ook niet alles 
voorkomen.  
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6.       Agendapunten ouders  
- 
 
7.     Organisatie- en scholingsdagen : ter stemming  

We hebben een voorstel voor ons mbt de organisatie- en scholingsdagen voor het schooljaar 2020-
2021. De dagen zijn evenredig verdeeld over de dagen van de week.   
Opmerkingen: 

- 3 juni zou eventueel 2  juni kunnen zijn, er valt anders in een korte periode een donderdag 
uit. Dit is ook al als optie in het voorstel meegenomen.   

- Het moet zijn 14 mei 2020 ipv 15 mei (vrijdag).  
 

RD: is er nog gesproken over een eventuele bundeling van de dagen?  
HC: dat niet, er zit wel een tweedaagse in. Een bundeling zou voor- en nadelen kunnen hebben. RD 
oppert de mogelijkheid om  het idee eens te polsen onder personeel, waar de voorkeur of de 
wensen zouden liggen voor inzet van de dagen.   
HC geeft aan dat dit misschien een goed idee zou zijn voor volgend schooljaar. Iedere vorm heeft zijn 
voors en tegens.  

 
8.    Rekenvaardigheden en aanpassingen overgangsrichtlijnen  

Toelichting: er staat nu in de richtlijnen dat  rekenvaardigheden een kernvak is, maar we ons laten 
leiden door de soms veranderende richtlijnen vanuit de overheid. Echter, de richtlijnen van de 
overheid zijn nu redelijk stabiel, we willen daarom de zaken omdraaien en rekenvaardigheden niet 
meer in de overgangsrichtlijnen opnemen, totdat de overheid anders beslist.  
Rekenvaardigheden wordt een individueel programma, afhankelijk van de instaptoets. We laten dit 
buiten de overgangsrichtlijnen. De resultaten van rekenen zullen we echter wel in het achterhoofd 
houden bij de keuze van de profielen in klas 3.  
AK: wellicht kan een goede plek voor ‘de opmerking in het achterhoofd’ hierboven het keuzeproces 
in klas 3 en de voorlichting hierbij zijn.  
 
LH informeert of er dit jaar op het diploma nog iets meegenomen wordt m.b.t. rekenen?  
HC: de huidige examenleerlingen zijn wel getoetst, dat cijfer zal vast ergens een plek krijgen op de 
cijferlijst, maar dat kan nog niet met zekerheid gezegd worden. Er was in ieder geval geen rekentoets 
en het telt niet mee in de diplomering.  
LH: het kan van waarde zijn bij bijvoorbeeld toelating in het mbo. Het is wenselijk dat daar wel 
certificaten of iets dergelijks voor worden uitgereikt.    
HC: er zal nog gekeken moeten worden in welke vorm dit kan worden meegegeven, maar het is 
zeker wenselijk.  

 
9.      WVTTK  

RD informeert of er in deze periode nog over huisvesting wordt gesproken?  
HC geeft aan vorige week overleg te hebben gehad met de Raad van Bestuur. Dit ging in eerste 
instantie over de havo-afdeling, en hoe de  inspectie om zal gaan met de vreemde afronding van dit 
schooljaar ivm de coronasluiting van de school. Tweede onderwerp waren de aanmeldingen en een 
verklaring voor de afname van de inschrijvingen. In dat kader is ook over de huisvesting gesproken. 
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Er wordt achter de schermen nog steeds overlegd met de gemeente Vlaardingen. Het laatste plan 
wat nu besproken wordt is dat de school wel op locatie blijft. Een deel zou kunnen worden 
afgebroken en er zou een deel nieuwbouw op het sportveld kunnen komen. Lentiz zou graag zien 
dat het geld van de gemeente naar Lentiz gaat, en Lentiz zelf de boel doorontwikkeld. Hierover 
worden binnenkort gesprekken gevoerd. Het onderwerp blijft een agendapunt.  

 
Tot slot:    

Stemming organisatie- en opleidingsdagen: unaniem ingestemd.  
 

Stemming wijziging overgangsrichtlijnen ivm rekenvaardigheden: alle MR leden onthouden zich van 
stemming, vanwege het ontbreken van een ‘papieren stuk’ waarin de wijzigingen op papier staan.  
  

 

  Actiepuntenlijst    
  schooljaar 2019-2020  

         

  Datum      actiepunt     wie     Uitgevoerd   

  19-09-2019          Uitleg over het taalbeleid 
(what’s new) voor 
personeel  

  HC    Uitgevoerd (ingepland)  

  20-11-2019      Communicatie aan 
leerlingen over afschaffen 
schoolfeesten en standpunt 
directie  

  HC    Uitgevoerd  

  20-11-2019                     Contact potentiële 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 
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  12-12-2019    Waarvoor kunnen ouders bij 
oudergeleding terecht? Stukje 
op website  

  RD    

     
  
  
 

  Besluitenlijst schooljaar                       
2019-2020  

         

  Naam stuk     Datum binnenkomst     Uiterlijke datum besluit     Datum goedkeuring   

  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  

  Lesrooster aanpassingen   Maart 2020    26-03-2020 

  Lessentabel mavo 2020-21   Maart 2020    26-03-2020 

  Lessentabel havo 2020-21   Maart 2020    26-03-2020 

  Lessentabel vwo 2020-21   Maart 2020    26-03-2020 

  Organisatie- en  scholingsdagen 
2020-21 

  April 2020    15-04-2020 

  Overgangsrichtlijnen (rv)   April 2020   

   
  
  
 
 
 


