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Notulen MR-vergadering d.d. 17 september 2020  19.30 uur 

 

Aanwezig: Astrid Kwakernaak (AK), Jolanda Buijsrogge (BG), Murat Kiliç (MK),  
                   Annemarie Bijl (AB), Harry Chambone (HC), Gretha Valk (GV) 
                   Digitaal aanwezig: Prashanti Abdoelkhan (PA), Dilan Baram (DB) 
Afwezig   : Rianne van Dorp (RD) 
 
1. Opening 
Astrid opent de vergadering en heet de nieuwe leden Jolanda Buijsrogge (personeel) en Dilan Baram 
(leerlingen) van harte welkom. Dilan wordt gefeliciteerd met het winnen van de 
leerlingenverkiezingen. 
 
2. Notulen vergadering 24 juni 2020 
 
Punt 2: 
Carolien de Deugd schrijft een plan m.b.t. het rekenonderwijs. Dit plan wordt in Bladgroen 
gepubliceerd. 
 
Het cijfer van de rekentoets (examenjaar 2019/2020) is in een plusdocument opgenomen. 
 
Punt 3: 
3.1: De scholen mochten per 1 juni weer open i.p.v. 1 juli. 
 
3.2: Het fruit in het kader van het armoedebeleid staat op strategische plekken in de school. Er wordt 
geëvalueerd op welke plekken er het meest gebruik wordt gemaakt van het fruit. 
 
AB neemt namens de MR plaats in de werkgroep Armoedebeleid. Als zij verhinderd is, neemt MK 
haar plaats in. Het idee om gymkleding te hergebruiken, wordt omarmd. E.e.a. kan in de werkgroep 
worden besproken. 
 
3.3: Informatica wordt gegeven door Bas du Chatenier en Nico Minnaard. Jordi van der Poel geeft 
hierdoor lessen natuurkunde en Nico nog maar één klas wiskunde. 
 
Punt 5 Huisvesting. 
Geen ontwikkelingen. 
 
Er is belangstelling van leerlingen uit V3 en V4 voor een plek in de leerlingenraad. Wij zien graag dat 
er in de onderbouw en in de mavo-afdeling sterker wordt geworven. Ook zou het fijn zijn als er meer 
jongens in de leerlingenraad zouden komen. De verdeling is nu: twee jongens, zeven meisjes. 
 
Punt 8: 
De kwarab verschijnt eind september. HC stuurt deze aan de MR-leden. 
 
De notulen van 24 juni 2020 zijn hiermee vastgesteld. 
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3. Agendapunten directie 
 
1) Terugblik schooljaar 2019/2020 
HC noemt 2019/2020 het meest historische schooljaar ooit. Het jaarverslag is bijna klaar. Iedere 
afdeling komt met een terugblik, ook wordt er gesproken over de ontwikkeling van het onderwijs en 
de organisatie. Het jaarverslag wordt op de website gepubliceerd, er worden tien exemplaren 
gedrukt. 
 
2) Update start schooljaar 2020/2021 
In ouderbrieven wordt regelmatig een update gegeven over het verloop van schooljaar 2020/2021. 
Inmiddels merken we dat het rooster onder druk komt te staan. Tot nu toe zijn zeven docenten 
getest en zitten ca. 95 leerlingen thuis met klachten. Het is pas september, er zijn daarom grote 
zorgen m.b.t. de komende maanden. Plan B ligt klaar. HC vertelt dat er ideeën zijn om bij online 
onderwijs in de middag de examenleerlingen en de kwetsbare leerlingen op school uit te nodigen. Als 
tien procent van de docenten niet inzetbaar is, is het de vraag of er nog een rooster te maken is. 
We gaan niet over op een combinatie van fysiek en online onderwijs: dit zou leiden tot overbelasting 
van docenten én van de infrastructuur. 
Er zijn inmiddels leerlingen die opnames van lessen hebben gemaakt t.b.v. afwezige leerlingen. HC 
geeft aan dat een docent kan weigeren hieraan mee te werken. HC verwacht dat de school binnen 
enkele weken weer dicht zal moeten. Officieel kan een school niet zelf besluiten om te sluiten (GGD 
adviseert), maar veel scholen zijn inmiddels al tot sluiting overgegaan. 
 
Er is ingezet op een goede ontvangst van de leerlingen na de vakantie. Een deel van de IOP-subsidie 
is hieraan besteed. 
 
HC zegt dat het schooljaar goed is gestart. Afstand houden is ingewikkeld. De ventilatie is zo goed 
mogelijk op orde gebracht. Ramen en deuren moeten zoveel mogelijk (tegenover elkaar) open 
blijven. Ventilatoren in de kluisjesruimte zijn vervangen, de ramen van de gymzalen zijn geopend, de 
ramen in de nieuwe vleugel zijn opengemaakt en voorzien van veren. Een verzoek om ventilatie te 
realiseren in de gymzalen ligt bij de RvB. Er is een aanvraag gedaan voor deurmagneten op de 
klapdeuren. De kosten voor één set deuren bedragen 1.500,-- euro, 
 
DB vraagt hoe de lokalen worden geventileerd. HC antwoordt dat de ramen en deuren geopend 
moeten zijn. 
Het is kiezen tussen twee kwaden: de zonwering zou niet omlaag mogen, maar dan is lesgeven bij 
zonnig weer onmogelijk: leerlingen kunnen het digibord niet zien en docenten kunnen de tekst op 
het beeldscherm van de computer niet lezen. Docenten is geadviseerd om de zonwering voor een 
deel te sluiten. 
 
HC heeft bij de RvB gevraagd hoe men denkt de school open te kunnen houden als het kouder wordt. 
PA vertelt dat bij regen leerlingen die naast het raam zitten, nat worden. HC beaamt dit en zegt dat 
besluiten moeten worden genomen als duidelijk wordt dat de situatie niet houdbaar is. 
 
AB informeert naar de start van de brugklasleerlingen. HC antwoordt dat het goed met hen gaat. Er is 
een uitgebreid introductieprogramma geweest. Somtoday werkte de eerste weken niet goed; dit was 
een probleem waarmee alle leerlingen te maken hadden. 
 
3) Servicedocument funderend onderwijs coronavirus COVID-19 
Genoemd document is met de notulen meegestuurd. 
HC noemt het een streng document. Dit stuit hem tegen de borst. In het document wordt onder 
meer gesteld dat er dit schooljaar gewoon examen wordt gedaan. De inspectie wil een 
onderbouwing met betrekking tot de brugklassers: zitten zij op de juiste plaats nu de eindtoets niet 
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heeft plaatsgevonden? HC vindt dat hieruit wantrouwen spreekt richting de leerkrachten in groep 8 
die een advies hebben uitgebracht t.a.v. de plaatsing van leerlingen. 
 
Diverse scholen die praktijkonderwijs verzorgen, roepen op dit jaar geen praktijkexamens af te 
nemen, omdat zij de achterstand die vorig jaar is opgelopen, niet kunnen inhalen. De vmbo-scholen 
binnen Lentiz vinden dat deze oproep te vroeg komt. Vanaf 1 juni hebben zij veel aandacht besteed 
aan de praktijklessen. 
 
4) IOP-subsidie 
We hebben een bedrag ontvangen van 87.300,-- (900 euro voor 10% van onze leerlingen). De school 
moet voor eind december verantwoorden waaraan dit geld is uitgegeven. Bij ons is met dit geld het 
introductieprogramma gefinancierd. Daarnaast is Remind Learning op 16 september gestart met 
extra lessen wiskunde en Engels in leerjaar 2 en 3. De behoeftes van examenleerlingen worden in 
kaart gebracht. Daarna wordt er naar de brugklassen gekeken en als laatste naar 4 havo, 4 vwo en 5 
vwo. 
Het is mogelijk dat docenten extra activiteiten ontwikkelen. HC vertelt niet de aanstelling van 
docenten te willen uitbreiden. De accountant vindt het niet goed als docenten een factuur sturen 
voor gewerkte uren. HC heeft de RvB gevraagd hoe docenten beloond kunnen worden. Dit moet 
helder zijn voordat hij docenten groen licht geeft om activiteiten te starten. 
 
In het kader van het Armoedebeleid is een subsidie voor drie jaar toegekend (20.000 euro per jaar). 
Verantwoording moet worden afgelegd over de besteding van gelden. Op 24 september vindt de 
aftrap plaats in de Stadsgehoorzaal. Aandachtsfunctionaris Ada van Marion en HC zullen hierbij 
namens ’t Groen aanwezig zijn. De zorgcoördinator heeft de uitgifte van verzorgingsproducten, 
schriften, fruit e.d. in beheer. 
 
De laptopkar is gearriveerd. Met René Bosman wordt gesproken over de aanschaf van ten minste 
twintig laptops. Deze laptops moeten wekelijks een software update krijgen, zodat ze altijd direct te 
gebruiken zijn. PA adviseert om de laptops op nummer uit te geven, zodat je bij schade weet door 
wie de laptop is gebruikt. DB vraagt of men meer fysieke of meer software schade vreest. HC: fysieke 
schade. 
 
4. Agendapunten personeel 
- 
 
5. Agendapunten leerlingen 
DB heeft de MR-verkiezingen gewonnen. PA zegt dat er nog te weinig leden binnen de leerlingenraad 
zijn om de taken goed te kunnen verdelen. Zij en DB hebben daardoor te veel taken. Cora Laan 
begeleidt de leerlingenraad in een wekelijks swt-uur. Zij heeft het idee geopperd om een keer te 
vergaderen met de klassenvertegenwoordigers. 
 
DB meldt de schoolkrant op de Instagrampagina van ’t Groen te willen plaatsen. Hij overleg hierover 
met David Geleynse. PA vertelt dat deze Instagrampagina onder de leerlingen wordt gepromoot. Er 
zijn nu meer dan 700 volgers (niet allemaal leerling van ’t Groen). HC stelt voor vijftig exemplaren te 
laten drukken voor leerlingen die geen Instagramaccount hebben. 
 
JB vraagt of de leerlingenraad een minimaal aantal leden moet hebben. Dit wordt nagevraagd bij 
Cora Laan. HC vindt het belangrijk dat de leerlingenraad een goede afspiegeling vormt van de diverse 
leerjaren en niveaus. 
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6. Agendapunten ouders 
PA vraagt de ouders wat hun mening is over het feit dat leerlingen onderling geen 1,5 meter afstand 
kunnen houden. Er zijn leerlingen met ouders die in een risicogroep zitten. 
AB antwoordt dat het risico op besmettingen iets dat je moet accepteren. Zij vindt het belangrijker 
dat leerlingen naar school kunnen gaan. 
 
GV noemt een onderzoek van de vakbonden waarin 90% van de docenten in Nederland aangeeft zich 
niet veilig te voelen op school. 
AK vraagt PA of het zinvol is leerlingen regelmatig te wijzen op het bestaan van het coronavirus. PA 
denkt dat dit zinvol is, nu hebben de meeste leerlingen niet het idee dat er corona is. HC is het 
hiermee niet eens. Er zijn docenten die lokalen en werkplekken ontsmetten, in de wc’s mag maar een 
persoon tegelijkertijd naar binnen, er is ontsmettingsmiddel aanwezig. 
 
AB vraagt of leerlingen vinden dat ze te dicht op elkaar zitten. PA zegt dat dit het geval is: leerlingen 
met ouders in de risicogroepen hebben hier last van. Voor hen is er in de pauzes een apart lokaal 
waar zij zich kunnen terugtrekken. Zij denkt niet dat leerlingen die zich aan de maatregelen willen 
houden, worden gepest. DB zegt dat wel lacherig wordt gedaan over leerlingen die mondkapjes 
dragen. Hij denkt dat het mogelijk is dat dit leerlingen weerhoudt om mondkapjes te dragen. AB 
vindt het belangrijk dat leerlingen die zich aan de maatregelen willen houden, dit ook kunnen doen. 
DB zegt dat leerlingen zien dat er ook docenten zijn die onderling geen afstand houden. Dit maakt 
het voor leerlingen lastiger om zelf erg te hebben in het houden van afstand. PA vindt dat regelmatig 
aandacht moet worden besteed aan het bestaan van het coronavirus. 
 
Punt 7/8/9 
HC stelt voor de agendapunten 7 (overgangsrichtlijnen en rekenvaardigheden), 8 (PTA’s) en 9 
(Schoolgids) door te schuiven naar de volgende vergadering.  
De PTA’s en de schoolgids zijn bijna klaar. HC zorgt ervoor dat de inleiding snel naar de MR wordt 
gestuurd voor instemming. 
 
HC zegt dat er ouders zijn die gevraagd hebben om restitutie van een deel van de vrijwillige 
ouderbijdragen (kluishuur, kopieerkosten). Zij ontvangen als antwoord dat de school begrip vraagt 
voor het niet terugbetalen van deze gelden. Er zijn nl. ook veel extra kosten gemaakt: stickers, 
belijning, ontsmettingsmiddelen. 
 
10. WVTTK 
GV zegt in een webinar van de AOb gehoord te hebben dat er kankerverwekkende stoffen zouden 
zitten in de alcohol die in ontsmettingsmiddelen zit. Zij stuurt de link van dit Webinar toe aan de MR-
leden die hierin geïnteresseerd zijn. 
 
PA geeft aan dat niet al het huiswerk in Somtoday staat. Dit is vervelend voor leerlingen die met 
klachten thuis zijn. HC antwoordt dat hij docenten zal wijzen op de noodzaak van het vermelden van 
huiswerk en het plaatsen van films/PPP op Somtoday. 
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  Actiepuntenlijst    

  schooljaar 2020-2021 

         

  Datum      actiepunt     wie     Uitgevoerd dd   

    

Besluitenlijst 
schooljaar                       2020-2021  

         

  Naam stuk     Datum 
binnenkomst   

  Uiterlijke datum 
besluit   

  Datum 
goedkeuring   

Inleiding PTA 24-9  28-9 (per mail) 

    

    

    


