
 
 
Notulen MR vergadering 15-09-2022 

Aanwezig: Astrid Kwakernaak (AK), Manon van der Waal (MW), Annemarie Bijl (AB), Harry Chambone (HC), Jolanda Buijsrogge 
(JB), Murat Kiliç (MK) 
Afwezig: Verf Verhoef (VV), Gretha Valk (GV) (met kennisgeving) 
 

Voor officiële opening: 

- Nog geen nieuwe leerlingvertegenwoordiger in MR: leerlingenraad is er onder begeleiding van Cora Laan mee bezig. 

 

1. Opening 

AK opent vergadering (GV en VV met kennisgeving afwezig). 

2. Notulen 

GV nieuwe secretaris (MW notuleert i.v.m. afwezigheid GV). 

N.a.v. notulen 23-06-2022: herkomst nieuwe 'denominatie’ in nieuwe vacaturetekst nog steeds onbekend. 

3. Directiepunten 

1) Start 

- Laptops uitrollen goed gegaan met dank aan collega’s. 

- Platform heeft issues, stapjes voorwaarts zijn klein, té klein. Stevige gesprekken met KLIK gevoerd. 

Wiskunde heeft issues. Deze week moet dit opgelost zijn, anders moet KLIK een wiskundemethode beschikbaar stellen. 

Opslaan is nog een probleem. Wijzigingen van onze kant komen niet door. 

- Reizen V5 en brugklassen zijn goed verlopen: komende week normaal, daarna naar Krakau en Rome (V6), Berlijn en 

Parijs (H5), Engeland (tto 1/2) en Zweden (collega's). Voor de herfstvakantie hebben alle reizen plaatsgevonden. In de 

‘normale’ week kan de balans opgemaakt worden. 

2) Begroting 

- Begroting nu ongunstig i.v.m. flinke groei van personeel die nog niet in de middelen is verrekend. HC heeft gesprek met 

het stafbureau. Er was wel rekening gehouden met groei, maar niet van deze omvang. Prognose is uitgangspunt 

begroting 2023.   

Subsidie basisvaardigheden (taal, burgerschap, rekenen, digitaal) 1,3 miljoen met een max. van 1,8 miljoen. Dit bedrag 

moet binnen 1,5 jaar opgemaakt worden (vóór 1 januari 2024). Spreiden onder Lentiz mag niet, maar het stafbureau 

buigt zich hier nog over. 

3) Coronabericht VO-raad 

- Op basis van dit algemene voorstel van de VO-raad, waarin verschillende fases worden beschreven en het sluiten van  

de school zo lang mogelijk wordt vermeden, moet een voor onze locatie geschikt plan worden uitgewerkt. 

o Looproutes een optie. 

o Gedachtenspinsel: leerlingen blijven zitten en docenten lopen. 

4) Nieuwe directeur 

- HC overleg met RvB. 

- Vanaf januari werven voor nieuwe directeur en vanaf 1 mei aanstellen, zodat HC nieuw persoon kan inwerken.  

- Ca. zes personen in Benoemingsadviescommissie (BAC).  

5) Huisvesting 2023/2024 

HC: Over twee weken uitgebreid overleg over uitbreiding huisvesting op korte termijn. Groei in dit gebouw is niet 

(meer) mogelijk. Noodhuisvesting die kan blijven tijdens de (ver)nieuwbouw. 

6) Voortgang (ver)nieuwbouw 

- HC laat presentatie van (ver)nieuwbouw zien. BENG gebouw (bijna energie neutraal gebouw).  

4. Personeel 

1) Vaststelling vergaderdata MR: 

23 november 

15 december (in teken van begroting) 

14 februari 

13 april 

14 juni. 

2) Opstartervaringen 

Veel nieuw (en jong) personeel met grote flexibiliteit t.a.v. het gebruik van het KLIK-platform is een groot voordeel 

bij deze transitie. 

Nieuw rooster (met name flexstart en flexslot) verloopt met ups en downs. 



 
 

Tot aan herfstvakantie informatie verzamelen (teamleiders, MR, leerlingenraad) en pas daarna eventuele 

wijzigingen doorvoeren. 

Opmerkingen nu gaan over weinig pauze, drukte bij toiletten en fietsenstalling, minder lestijd (enkele vakken). 

Bijkomend effect van minder pauze: “minder zakken chips in school”. 

3) Besteding NPO-gelden 
HC: 1x per ca. drie maanden overleg met anderen. Alle afgehandelde investeringen in de begroting opgenomen. 
Goed in beeld wat er wel en niet gebeurt. 

4) Vaststelling examenreglement 
Unaniem aangenomen (wel met voorstel verduidelijkende tekstwijziging) voor volgend jaar. 

5) Draaiboek corona 
VO-bericht (punt 3.3), komt in MR-map. Een kleine groep zal zich over de uitwerking voor onze school buigen. 

5. Leerlingen 

N.v.t. 

6. Ouders  

Deelnemer ouderklankbordgroep wordt uitgenodigd voor locatie MR-vergadering van 23 november. 

Schoolkostenwerkgroep: meer zicht krijgen op armoede. 

Flexstartidee: Radio 1 Max nieuwsweekend uitzending van 23 augustus, waarin een lector kinderarmoede van Erasmus 

(als podcast) te horen is.  

CJP: was er vroeger, totdat school een bijdrage moest betalen. HC zoekt uit wat de huidige regeling inhoudt. 

7. Taalbeleid 

Anne de Koning heeft het taalbeleidsplan geschreven.  

Huidig beleid: inzetten op samenwerking met bibliotheek. Contacten zijn gelegd, o.a. voor leesclub voor  jongeren.   

HC  neemt contact op met de bibliotheek. 

M.b.v. Diataal kijken. Julia Hauer heeft hier uren voor.   

 

WVTTK 

 MW: Nieuwsbrieven niet alleen naar ouders?  HC kijkt hiernaar 

Tip voor agendapunten: specifieke kennis: ‘experts’ laten aansluiten 
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