
Verslag MR vergadering 3 februari 2021

Aanwezig:
Oudergeleding: Gaby Agsteribbe, Bob Wiegerink
Personeelsgeleding: Ton Westgeest (voorzitter), Janine ter Linde, Thom van Duin en Susanne Dertwinkel (verslag)
Directie: Cees Slats

Afwezig met bericht van verhindering:
Personeelsgeleding: Roland Booi en Rosalie Krijger
Oudergeleding: Wanda Donker

1. Opening / inventarisatie rondvraag
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. De oudergeleding wil graag meer weten over de procedure
invoering 50 minuten rooster. In maart wordt een extra medezeggenschaps-vergadering geagendeerd voor de
besluitvorming.
Verder wil de raad weten wanneer het vakantierooster 2022-2023 op de agenda komt?

2.  Huishoudelijk reglement / Activiteitenplan
De raad heeft geen vragen.

3. Mededelingen voorzitter, secretaris, directie
In maart wordt een extra medezeggenschaps-vergadering geagendeerd voor de besluitvorming van het 50
minuten rooster.

4.   Vaststellen notulen 2020-11-26
De oudergeleding betwist de stellingname van het bevoegd gezag dat het niet gebruikelijk zou zijn een vergoeding
aan leerlingen te betalen. Het bevoegd gezag verklaart dat het niet gebruikelijk is binnen onze stichting.
Actiepunten: Investeringsbegroting wordt besproken. Overige actiepunten komen de volgende vergadering aan
bod.

5.   (Investerings)-Begroting 2021 (actiepunt 2020-11-26)
Er wordt fors geïnvesteerd in meubilair.  De raad wil graag weten of het gaat om meubilair voor leerlingen of voor
docenten. ⅓ van de investeringen gaat naar het meubilair voor leerlingen, ⅔ gaat naar docenten-meubilair. Het is
nog niet helemaal duidelijk, omdat er nog geen offerte is aangevraagd. De raad heeft verder geen vragen.

6.   Splitsingsnorm lesgroepen
De raad merkt op dat het bevoegd gezag regelmatig refereert aan het staande stichtingsbeleid van een
splitsingsnorm van 32 leerlingen. Volgens de raad is het gebouw en de lokalen niet geschikt voor 32 leerlingen.
Ivm corona is het mbv de convenantgelden dit schooljaar gelukt om grote lesgroepen te splitsen.
Het bevoegd gezag  weet niet waar het beleid - een splitsingsnorm van 32 - vandaan komt. In de praktijk lukt het
vaak om grote groepen te beperken. Uiteindelijk bepaald het formatiebudget of grote lesgroepen gesplitst kunnen
worden.
De raad vindt dat er geen onderbouwing is voor een splitsingsnorm van 32. De raad vraagt om een schriftelijke
onderbouwing en zal dat punt de volgende vergadering agenderen.

7.   Pakketkeuze MAVO
Het bevoegd gezag merkt op dat bij een wijziging van de lessentabel de raad moet instemmen. De lessentabel of
beter gezegd de pakket-keuzemogelijkheid van 3-> 4 mavo wordt gewijzigd, zodat er een betere aansluiting op de
havo-profielen wordt gerealiseerd.
Alle leerlingen die na de havo willen doorstromen moeten een 7e vak kiezen. Verdere voorwaarden worden door
de wetgever niet meer gevraagd. Om een soepele overgang van 4 mavo naar 4 havo te realiseren hebben de
mavo-leerlingen scheikunde (NT/NG) of geschiedenis (EM/CM) nodig.



De raad vraagt of het document voor de zuiverheid kan worden gesplitst? Het 2e deel bevat het invoeren van het
vak Economie & Onderneming. Dat zal volgend jaar aan de orde komen en met de vakgroepen/vakdocenten
besproken worden. De lessentabel-wijziging komt 28 maart terug op de agenda.
8.   Procedure werving conrector
Het bevoegd gezag verklaart dat in het verleden met een BAC en een selectiecommissie werd gewerkt. Men wil in
toekomst alleen met een selectiecommissie werken. Dat is een keuze, die i.p.v. op draagvlak, op vertrouwen is
gebaseerd.  Het bevoegd gezag wil graag advies mbt tot de bac en/of selectiecommissie.
De raad is verrast over de keuze om een adjunct-directeur te werven. In het verleden werd voor een ‘platte’
management-structuur / horizontale organisatiestructuur gekozen. Het bevoegd gezag geeft aan dat het wenselijk
is om een plaatsvervangend rector te hebben.  Na een benoeming wordt gekeken of taken herverdeeld moeten
worden. De raad merkt op dat bij een verdeling van taken de organisatie wordt gereorganiseerd en dat de raad
hierin betrokken moet worden.

De raad is ook verrast over het feit dat een leerling wordt gevraagd om zitting te nemen in een van de commissies.
Het bevoegd gezag vindt het belangrijk dat een leerling, meestal uit de havo/vwo bovenbouw, in de commissie zit.
Alle leden van de commissie hebben dezelfde stembevoegdheid en het wordt altijd gestreefd naar consensus. De
raad merkt op dat het moeilijk zou zijn om leerlingen voor deze taak te vinden. I.p.v. een leerling zou ook een
ouder in een van de commissies plaats kunnen nemen.

9.   Jaarbeleidsplan (aangepast)
Geen opmerkingen.

10. Ri&E plan van aanpak
De raad wil graag weten wanneer het ouderenbeleid, nu onder aandacht van P en O, wordt gepresenteerd aan de
deelraden of de GMR. Dat weet het bevoegd gezag niet. Verder wil de raad graag weten of de meldingsplicht van
medicijnen voor docenten en leerlingen verstoot tegen de privacywetgeving. Het bevoegd gezag zal het navragen
bij de deskundige. Het wordt vervolgd.
Er wordt geen PAGO/PMO- onderzoek aan medewerkers aangeboden, terwijl een PAGO onderzoek wettelijk
verplicht is. De spelregels wat betreft PAGO/PMO zijn niet in een beleid vastgelegd. De urgentie is midden/hoog.
De raad vraagt waarom P en O voorlopig niets ermee wil doen. Tenslotte gaat het om het welzijn van personeel en
de raad vindt het belangrijk dat deze regelmatig wordt gemonitoord. Het PAGO/PMO onderzoek komt terug op de
actiepuntenlijst.
Het bevoegd gezag merkt op dat met name door de inzet van Tom van Hal al veel is gebeurd.

11. Taalbeleid
Wat zijn de vervolgstappen? Het bevoegd gezag zoekt een nieuwe ‘kartrekker’ om het taalbeleid te ontwikkelen
en in te voeren. Wordt vervolgd, komt op de actiepuntenlijst.

12. Nieuws vanuit de Leerlingenraad, OOP en GMR
Vakantierooster komt volgende vergadering op de agenda. Het bevoegd gezag vraagt aan bestuurder op de
meivakantie is goedgekeurd

13. Rondvraag
Gaby: Is er al binnen de stichting gesproken over de examens? Ja, de schoolbesturen van de Leidse regio en de
Bollenstreek zullen aan de VO-raad en het ministerie van onderwijs adviseren de examens niet door te laten gaan.

Stemming:

Opmerking: de deelraad heeft momenteel 9 actieve leden. Besluiten worden genomen bij meerderheid in een
vergadering, waarin tenminste de helft plus één van het totaal aantal (actieve) leden aanwezig is.

Instemming huishoudelijk reglement: 6 voor 0 tegen 0 onthoudingen
Jaarbeleidsplan: 6 voor 0 tegen 0 onthoudingen



Actiepunten:

Enquête Tevredenheid
Medewerkers SLA, doorlopend

Werving leerlingen Deelraad 29 maart 2021 Schoolleiding

Verstrekken financieel overzicht
Frisse Startweken

29 maart 2021
SLA

Splitsingsnorm lesgroepen onderbouwing

splitsingsnorm 32

29 maart 2021
Schoolleiding

Pakketkeuze MAVO ter instemming 29 maart 2021

RI&E (9H) meldingsplicht
medicijngebruik

privacywetgeving? 29 maart 2021 SLA

RI&E (18) PAGO/PMO-> PenO? 29 maart 2021 SLA

Taalbeleid werving “kartrekker” 24 juni 2021 SLA


