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Notulen MR-vergadering d.d. 11 april 2022 -  19.30  

 

Aanwezig: Astrid Kwakernaak (AK), Rianne van Dorp (RD), Annemarie Bijl (AB), Harry Chambone (HC), 
Verf Verhoef (VV), Gretha Valk (GV), Rose Jordaan (RJ), Jolanda Buijsrogge (JB) 
Afwezig: Murat Kiliç (MK) 
 
19.30 uur MR-leden voorbespreking en toelichting over wijzigingen lessentabel 
20.00 uur HC sluit aan. 
 

1. Opening   
AK opent de vergadering. 
 

2. Notulen 15 februari 2022 
GV: n.a.v. vervallen organisatiedag 2 februari, wellicht kan een ontwikkeldag m.b.t. de 
doorontwikkeling flexrooster ingepland worden als organisatiedag. 
 
HC over incidentmeldingen. Lentiz-breed wordt gewerkt aan een passende/juiste melding van 
incidenten in Somtoday. 
 
VV informeert naar de klokken in de lokalen. HC geeft aan dat hier offertes voor worden 
aangevraagd. VV geeft ook aan dat er nog steeds niet altijd tijden worden genoteerd op de toetsen 
en/of de klok wordt getoond op het scherm tijdens een toets. 
 
GV informeert naar de basiscursus MR voor de ouders. AB geeft aan dat het positief is bevallen. De 
vraag die is blijven hangen is of de oudergeleding niet iets zichtbaarder/actiever kan zijn. AK geeft 
aan dat er wellicht een koppeling mogelijk is met de klankbordgroep. HC geeft aan dat er snel na de 
meivakantie een bijeenkomst hiervan zal zijn en zal AB hierover informeren. 
 

3.      Agendapunten directie 

1) Algemene update  
Op dit moment staat de teller op 302 aanmeldingen voor volgend schooljaar en 30 aanmeldingen 
voor hogere leerjaren. 

Woensdag a.s. is er overleg over de opties die er nu nog liggen m.b.t. huisvesting. De verwachting is 
dat er dan ook een keuze wordt gemaakt. In alle drie de opties zal de zijvleugel aan de Van 
Hogendorplaan worden gesloopt en vervangen door een alternatieve aanbouw. In een enkele optie 
zal het ‘oude’ deel aan de Rotterdamseweg nog door de school gebruikt worden.  
De verwachting is dat in oktober 2023 gestart wordt met de sloop, en 1 augustus 2025 alles af is. Wat 
vast staat is dat er wel tempo wordt gemaakt op dit moment. 

Op korte termijn zullen er een aantal vacatures (fa, lo, bio, conciërge)  online worden geplaatst. Voor 
de vacature van mediathecaris (per 9 mei) zijn inmiddels al behoorlijk wat reacties gekomen, hier 
zullen morgen gesprekken voor worden gevoerd. Het zou kunnen dat er na de meivakantie nog meer 
vacatures vrij komen. 
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Er is vorige week een tweede groep collega’s  in Zweden geweest, om Kunskapskolan-scholen te 
bezoeken in het kader van onze eigen onderwijsontwikkeling. Na de zomer zal er nog een groep 
vertrekken.  

Deze week moeten de schoolexamens afgerond worden. Dat wordt nog een hele klus, vanwege het 
vele inhaalwerk (ook vanwege corona) op het moment. 
Donderdag zijn de laatste herkansingen. Voor de meivakantie moet alles rond zijn. 

2) Onderwijsresultaten (bijlage) 

De meegestuurde onderwijsresultaten in verschillende deelgebieden geven een positief beeld van de 
situatie. HC licht toe. 

3) Bezoek RvB + RvT (14 april) 
Beide organen bezoeken deze week de school.  De resultaten en plannen van de school zullen hierbij 
besproken worden. 
 

4) Vlootschouw – toelichting 
De vlootschouw houdt in dat er gekeken worden in welke verhoudingen LB-/LC- en LD-docenten in 
school aanwezig zijn en welke mensen in aanmerking zouden komen voor een promotie van LB naar 
LC. Dit hangt samen met een competentieprofiel behorend bij de verschillende schalen. Het lijkt er 
op dat er ca drie docenten van LB naar LC geplaatst kunnen worden. Zij hoeven hier niet voor te 
solliciteren, maar worden uitgenodigd op gesprek. Ook docenten die eventueel een volgende ronde 
in aanmerking zouden komen zullen worden gesproken. 

 

4. Agendapunten personeel 

- 

5.     Agendapunten leerlingen     
VV: zou het zorgteam zichtbaarder kunnen worden en/of is het nodig dat hier extra mensen bij 
komen? Het is niet voor iedereen duidelijk waarvoor je terecht kunt bij het ondersteuningsteam. RD 
geeft aan dat het wellicht ook goed is wanneer mentoren hier opnieuw over bericht worden, omdat 
dit in principe de route is richting ondersteuningsteam. 

HC informeer naar het gebruik van het ‘wiebelkussen’. VV en RJ weten nu niet precies waar hij is, 
maar hebben positieve en minder positieve geluiden gehoord over inzet in de klas. RD geeft aan dat 
het ook hierin misschien fijn is wanneer mentoren weten dat het kussen er is, om dit eventueel aan 
te kunnen raden aan een leerling of een leerling kunnen doorverwijzen naar het 
ondersteuningsteam. 

 

6.     Agendapunten ouders  

 

7.  Lessentabel 2022-2023 (bijlage) 

AB: bij mavo wordt er nu geen Frans aangeboden als keuzevak. Wordt hier nog over gesproken voor 
de toekomst? HC geeft aan dat Frans wel weer is toegevoegd aan de NG- en NT-profielen 
 
VV informeert ook naar de mogelijkheid van andere talen, zoals Spaans. HC geeft aan dat dit een 
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voortdurend proces is, het aanbieden van meer keuzes heeft echter altijd ook consequenties v.w.b. 
kosten en roostering. Andere talen staat nu niet direct op de planning. Het kan wel een optie zijn om 
bijvoorbeeld een talentklas Spaans (of andere taal) te organiseren, om te kijken naar de hoeveelheid 
belangstellenden. 

RD informeert naar de reacties binnen de leerlingenraad op de plannen voor komend schooljaar.  
VV geeft aan dat het behoorlijk positief is. Zorgen: is dit voor iedere leerling geschikt, gezien de 
hoeveelheid vrijheden. GV geeft aan dat in Zweden werd gesteld dat eigenaarschap nooit zonder 
structuur kan plaatsvinden. Leerlingen die dit nodig hebben zullen meer structuur moeten krijgen. 
VV vraagt zich af hoe lang de pauzes duren in het nieuwe rooster. HC geeft aan dat dit nog niet 
helemaal vast staat. Op dit moment staat er dertig minuten middagpauze en tussen de andere lessen 
vijf minuten looppauze. Ook het tijdstip van de start van de dag voor docenten is nog een zorg voor 
sommige docenten. Iedere latere start betekent ook een later eind van de dag. Hier moet nog goed 
over worden gesproken de komende tijd.  
VV geeft ook aan dat de dagstart misschien lastig is wanneer er daarna een uur uitval is. Het moet 
een duidelijke toegevoegde functie hebben.  

RD informeert naar de voorbereiding van nieuwe leerlingen. Zij hebben voor een net iets andere 
vorm van het Flexrooster gekozen. HC geeft aan dat er een bericht uit zal gaan, en er ook 
waarschijnlijk een ouderavond voor ingericht zal worden. The Mind Office is gevraagd om mee te 
denken over de communicatie strategie in deze.  

 

 
8.    WVTTK 
RJ geeft aan dat er tijdens toetsweken nog erg veel onrust op de gangen is. 
HC neemt dit ter kennisgeving aan. Goed om hier op te letten met elkaar. Er is wel overleg geweest 
over de werkzaamheden rondom de rotonde op de Van Hogendorplaan, om geluidsoverlast tijdens 
de examenperiode te voorkomen. 

 

Stemming: lessentabel 2022-2023: ingestemd. 
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  Actiepuntenlijst    
  schooljaar 2020-2021 

         

  Datum      Actiepunt     Wie     Uitgevoerd dd   
16-9-2021 Opvragen 

brandveiligheidsrapport 
RD vraagt op bij 
Henk Boot 

Okt 2021 

16-9-2021 Informeren 
mogelijkheden google 
forms stemming bij 
oudergeleding bij ICT 
coördinator 

RD Sept 2021 

 

Besluitenlijst 
schooljaar                       
2020-2021  

         

  Naam stuk     Datum binnenkomst     Uiterlijke datum 
besluit   

  Datum goedkeuring   

Begroting 2022 10-12  15-12 

 

 

 


