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Notulen MR vergadering 24 juni 2020 19.30 uur 

Een online vergadering   

 

Aanwezig: 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)  

Afwezig: Astrid Kwakernaak (AK)  

Toehoorder: Dilan Baram (leerling)  

  

1.       Opening    

GV neemt de rol van voorzitter op zich vandaag, vanwege de afwezigheid van AK.  

 

2.       Notulen 15 april 2020 

GV: 15 april werd de vraag gesteld of je voor één  vak twee  keer een RV toets mag doen. HC: het 

antwoord hierop is nee, dit is uitgezocht. 

 

GV: Zijn er nog ontwikkelingen rondom Lyceo en het al dan niet terugbetalen van ingekochte 

examentrainingen?  HC: ouders zijn geadviseerd om geld terug te vragen en Lyceo is geadviseerd om 

dit in werking te stellen. Vervolgens is dit een zaak tussen leerlingen en ouders.  

RD: Lyceo is uit eigen beweging overgegaan tot terugbetaling, in fases. Of dit bij alle leerlingen zo is, 

is niet bekend. 

 

GV: Komt de rekentoets op de cijferlijsten van de huidige examenleerlingen, of niet?   

HC gaat dit navragen. We denken te weten dat het niet op de lijst komt, maar waar dan wel is nog 

onbekend.  

 

3.       Agendapunten directie  

HC licht de volgende zaken toe:  

 

1) Algemene update  

We maken bijzondere tijden mee. Scholen mogen per 1 juli volledig open, hebben we zojuist in de 

persconferentie gehoord. Of dit betekent dat wij de laatste twee weken ook wijzigingen aan gaan 

brengen in de weg die we nu voor de weken tot de zomervakantie hebben uitgestippeld moet nog 

worden besproken.  We merken dat het een onmogelijke opgave is om het iedereen in een periode 

als deze tevreden te stellen. Er komen geregeld complimenten binnen, maar ook klachten of vragen, 

voornamelijk over het beperkt aantal fysieke lessen.  

 

2) Armoedebeleid  

Twee jaar geleden hebben we bij het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.  een subsidie aangevraagd 

voor het implementeren van ons armoedebeleid. Het Fonds wil zich met de subsidie hard maken 

voor toegankelijk onderwijs voor iedereen. Eén op de zes leerlingen zou in onze regio in armoede 

leven. Dat hoeft niet perse bij ons op school ook in die verhouding aanwezig te zijn, maar het is wel 

een thema in deze regio en dus bij ons op school.  Onze aanvraag was goedgekeurd. Het fonds heeft 

aangegeven dat er een nieuwe ronde aanvragen komt, ditmaal voor drie jaar.  
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Wij hebben naar aanleiding daarvan besloten alleen voor eerste jaar gebruik maken van de 

toegekende gelden. We hebben nu een nieuwe aanvraag ingediend voor de komende drie jaar om 

dit structureel in school een plek te geven. 

Onze zorgcoördinator, een secretarieel medewerker en gezinsspecialist trekken de kar in deze. 

In de verschillende teams zal bij aanvang van volgend schooljaar aandacht worden gevraagd voor 

het thema en ons beleid hierin.  

Een paar onderdelen van de concrete plannen:  

- Er komt een winkeltje in de 600-gang waarbij  kleine spullen (persoonlijke 

verzorging/schoolspullen) te verkrijgen zijn voor leerlingen die hiervoor in aanmerking komen. 

- Er zullen bonnen te verkrijgen zijn voor leerlingen die geen geld hebben om iets te kopen in de 

kantine 

- Fruit op strategische plekken, 100/400/500/600-gang  in de periode september – april (R in 

de maand) 

 

Voorwaarde voor toekenning van de nieuwe subsidie is dat er een MR-lid vertegenwoordigd moet 

zijn in de werkgroep armoedebeleid. Voorkeur van het fonds gaat hierbij uit naar een ouder, maar 

wanneer dit niet lukt mag een ander lid deelnemen.  We besluiten dat ouders en leerlingen een 

week de tijd nemen om te bekijken of een van hen wil deelnemen.  Mocht hier niets uitrollen dan zal 

in de PMR worden besproken wie van de personeelsgeleding zal deelnemen.  

 

GV: zijn er de afgelopen tijd leerlingen geweest die geen beschikking hadden over een laptop of pc 

thuis en een aanvraag hiervoor deden op school?  

HC: Dat waren bij ons op school gelukkig slechts enkele leerlingen, die we hebben kunnen voorzien 

van een laptop die we al haddden. Met de subsidiegelden die dit jaar ‘over’ zijn  zullen een aantal 

leen-laptops worden aangeschaft. 

 

LH: Misschien is het een leuk idee om bij de examenleerlingen ongebruikte schriften etc. te 

verzamelen?  

HC: nog niet aan gedacht, maar dat is een leuk idee. We kunnen hierbij ook denken aan gymkleding 

etc. 

 

3) Formatie  

De formatie is voor een groot deel rond. We kunnen starten met roosteren. Er waren  nog twee 

losse eindjes: een kleine vacature voor Duits (inmiddels ingevuld) en informatica. Voor informatica 

gaan we het uiteindelijk waarschijnlijk oplossen met ons eigen personeel en een paar uur voor een 

collega van het Spieringshoek.  Wanneer deze oplossing toch niet gaat lukken, kunnen we nog 

uitwijken naar een oplossing  waarbij er twee klassen in een meer online-variant les krijgen.  

 

4) Examenresultaat 

Het examenresultaat is bekend. Mavo heeft 95% geslaagden. Op  de havo zijn de resultaten nog niet 

volledig bekend, een paar leerlingen ronden de laatste resultaatverbeteringstoetsen af. Op het vwo 

is 100% van de leerlingen geslaagd. 
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LH: is er al duidelijk hoe de inspectie omgaat met de percentages en cijfers van dit jaar.  

HC geeft aan van niet; we hopen dat de resultaten meetellen, maar het kan zo zijn dat in de 

beoordelingen van de inspectie een jaar wordt overgeslagen. 

 

5) Huisvesting  

Er was met regelmaat contact geweest tussen Lentiz en Gemeente Vlaardingen over huisvesting. Het 

ging dan over nieuwbouw ofwel  renovatie voor onze school. Vorige week is de toon vanuit Lentiz 

richting gemeente iets scherper geworden; er moet nu iets gaan gebeuren. Er is uiteindelijk een 

gesprek gevoerd tussen Sebastiaan Nieuwland (wethouder van o.a. onderwijshuisvesting) en Lentiz, 

daar volgde goede hoop uit. De betreffende wethouder heeft echter een andere baan per 

binnenkort, blijkt nu. Dat valt tegen. Daar komt nog bij dat het algemeen bekend is dat Vlaardingen 

in financieel zwaar weer zit. 

Dit levert frustratie op, Lentiz heeft op alle mogelijke manieren aangegeven graag mee te willen 

denken, maar er zit nog geen schot in. 

  

4.  Agendapunten personeel  

1) Personeel tijdens corona  

HB: het valt op dat personeel onderling slecht afstand houdt. Helemaal met oog op de volledige 

opening per 1 juli (of aug) geeft dit de nodige zorgen voor naleving van de regels.  

GV: Persoonlijke ervaringen zijn dat het erg moeilijk is om afstand te houden in het werk als docent 

en contact met leerlingen, voor beide partijen.   

 

HC: Er zal een aangepast protocol komen vanuit HRM. Het protocol van nu is geschreven op de 

huidige situatie, waarbij veel mensen thuis werken en kunnen werken. Dit zal onderwerp van 

gesprek moeten zijn de komende weken. Het is nog niet duidelijk of iedereen op school verwacht zal 

worden, of dat hier uitzonderingen in blijven. 

 

2) Inzet subsidie onderwijsachterstand  

GV: onze aanvraag blijkt af te wijken van wat veel scholen doen. Wij gaan geen zomerschool 

inzetten, maar de gelden inzetten voor de periode vanaf de herfstvakantie. 

HC: De subsidie gaat om 900 euro per leerling. Je mag dit geld inzetten voor maximaal 10% van je 

leerlingen. Dat is een fors bedrag bij elkaar. De aanvraag is ingediend. We zijn bezig met ‘Remind 

learning’ (externe partij) om te kijken hoe we de gelden precies in willen zetten. Voor welke 

leerlingen we het in willen zetten mogen we later bepalen.  

GV: Kun je het geld ook verdelen over bijvoorbeeld 20% van de leerlingen?  

HC geeft aan dat dit kan, het bedrag is echter gebaseerd op 10% van de leerlingen.  

 

LH: Is de aanvraag voor onze inzet van convenantgelden al goedgekeurd? HC geeft aan van wel, er 

gaat een extra conciërge starten per volgend schooljaar, er komt extra scholing voor personeel en er 

zal een laptopkar worden aangeschaft voor meer ICT-mogelijkheden voor leerlingen.   

LH: In de IMR is besproken dat het goed is om op de verschillende schoollocaties te bespreken of het 

niet beter zou zijn om het geld te investeren in content, in plaats van hardware en software.  
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GV licht de procedure voor inzet van de gelden toe. Het personeel is gevraagd voor het aanleveren 

van voorstellen hieromtrent. Daaruit is dit voorstel ontstaan.   

HC geeft aan dat het absoluut een interessante gedachte is. Het proces voor indienen/goedkeuren is 

echter verstreken. 

 

3) PTA’s en aanpassingen in de cohorten nav coronawijzigingen  

Wij hebben de afgelopen periode gestemd over wijzigingen in PTA-cohorten. Wijzigingen in een 

bepaald leerjaar betekent, nu wij werken met cohorten, ook wijzigingen voor de rest van het cohort. 

Begin volgend schooljaar zullen wij als MR moeten stemmen over de aangepaste (lopende) 

cohorten, zo ook over de nieuw te starten cohorten. 

 

5.       Agendapunten leerlingen   

1) Update leerlingenraad  

PA licht zorgen toe over werkdruk voor de leerlingen in het voorexamenjaar wanneer toetsen van dit 

jaar door worden geschoven naar het eindexamenjaar.  

HC geeft aan dat er oog is voor de werkdruk, het programma kan niet ineens verzwaard worden. Het 

examen wordt echter niet verschoven, we zullen dus toch moeten zoeken naar de beste manier om 

te toetsen wat moet, binnen de gestelde tijd. 

RD: De leerlingenraad heeft laatst ook zorgen geuit over onduidelijkheid met betrekking tot de rest 

van het schooljaar. Wat waren deze zorgen precies en is dit naar tevredenheid van de leerlingenraad 

besproken en aangepakt?  

PA: De aanpassingen in het PTA waren laat of niet gecommuniceerd naar leerlingen. We zijn 

gekomen tot een bevredigende oplossing voor de verschillende afdelingen. 

 

PA: In de zomervakantie zal er een plan gemaakt moeten worden hoe de leerlingenraad er uit moet 

komen te zien. Mevrouw Laan is aanwezig bij de vergaderingen om de leerlingenraad in dit proces te 

adviseren en ondersteunen. 

RD informeert naar de verkiezingen omtrent een nieuw lid voor de leerlinggeleding van de MR.  

PA geeft aan dat er nu niet veel tijd is om dit op poten te zetten.  

LH geeft aan dat het uitschrijven van verkiezingen via de administratie van school een simpele en 

weinig tijdrovende optie zou kunnen zijn. PA vindt dit een goed idee. 

 

2) Duidelijkheid over overgangsrichtlijnen      

PA geeft aan dat er veel onduidelijkheid is omtrent overgangsrichtlijnen op het moment.  

HC geeft aan dat we met een iets soepeler blik zullen kijken naar de overgang. We zullen zoveel 

mogelijk leerlingen meenemen naar volgend jaar. Leerlingen waarbij dit spannend is werken nu met 

een plan van aanpak waarbij leerlingen zelf samen met hun docenten plannen maken voor de 

komende tijd. Leerlingen waarbij het docententeam ervan overtuigd is dat het niveau voor een 

volgend leerjaar niet bereikt is, zijn als het goed is al gesproken. Die zullen moeten doubleren of 

afstromen. 

 

6.       Agendapunten ouders  

1) Ideeën over schooljaar 2020-2021  
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AB: De persconferentie heeft iets meer duidelijkheid gebracht over komend schooljaar. Hoe staat 

school hier op het moment in?  

HC: volgende week zal er weer een bericht uitgaan naar ouders. Zoals het er nu uitziet gaan we 

vanaf eind augustus gewoon weer met een volledig rooster draaien. Het zal de komende tijd een 

uitdaging zijn om de 1,5 meter afstand tussen leerlingen en personeel vorm te geven. We houden 

bovendien een slag om de arm, we hebben ook gezien dat de optie om school weer te moeten 

sluiten na een uitbraak reëel is, gezien het voorbeeld van een Vlaardingse basisschool waar dit 

recent het geval was. We zullen dus ook een plan achter de hand moeten hebben voor het geval dat 

er veranderingen komen in onze mogelijkheden. 

 

AB: is er ervaring opgedaan met beschermende kleding? Eigenlijk is onderwijs een vitaal 

contactberoep waarbij afstand houden lastig is.   

HC: voor zover bekend niet. 

 

7. Rekenvaardigheden en aanpassingen overgangsrichtlijnen  

In september ontvangen wij voor de eerste MR-vergadering  graag een stuk waarover wij kunnen 

stemmen.  

HC gaat het opstellen hiervan in gang zetten i.o.m de rest van de directie. 

 

8.      WVTTK  

LH bedankt iedereen voor de samenwerking. Samen hebben we gewerkt aan een toch weer mooiere 

school, en dat was erg leerzaam.  

PA: is het verplicht dat toetsen online getoetst worden of kunnen leerlingen er ook voor kiezen dit 

op school te doen? 

HC: we willen het graag op een manier doen, voor alle leerlingen. Er kan wel aangevraagd worden op 

school een toets te komen maken als dat wenselijk is. Dit gaat altijd in overleg met de teamleider. Na 

1 juli komt er nog meer ruimte voor het afnemen van toetsen op school, gezien de berichtgeving op 

de persconferentie van zojuist. 

 

RD: de PMR wil voorstellen het etentje op 8 juli te laten vervallen i.v.m.  de coronamaatregelen in 

restaurants.  

RD: De planning met data van de MR-vergaderingen volgt nog voor de zomer.  

 

HB: Zouden wij meegenomen kunnen worden in de meest recente kwarap?  

HC geeft aan deze na de vergadering toe te sturen. We lopen redelijk in de pas met de begroting, het 

ziet er positief uit. 

  

Tot slot:    

Stemming aanpassing overgangsrichtlijnen (ivm rekenvaardigheden) .  

Vervalt n.a.v.  agendapunt 7. 
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  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 

  12-12-2019    Waarvoor kunnen ouders bij 

   oudergeleding terecht? 

   Stukje op website  

  RD   Uitgevoerd 

   24-06-2019     Opstellen nieuwe   

overgangsrichtlijnen mbt 

wijziging rv 

   HC    
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   24- 06- 2019    Navragen rv op diploma     HC    Uitgevoerd 25-06 

   24-06-2019    Doorsturen kwarap    HC  

     

  

  

 

  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   

   

  

  

 


