VASTGESTELD verslag vergadering MR ARHC 27 september 2021 (lokaal B12)
Aanwezig:

MR:
- personeel: 6 personeelsleden
- ouders: 2 ouders
Schooldirectie
Gast: teamleider havo-onderbouw/Quest

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.32 uur. Dit is de eerste live vergadering
van dit schooljaar. Er zijn nog geen MR-leerlingen maar met de 8 aanwezige
MR-leden wordt het quorum wel gehaald.

2.

Agenda vaststellen
De agenda wordt vastgesteld.

3.

Mededelingen
De personeelsgeleding en de oudergeleding hebben geen mededelingen.

3.1

NPO schoolprogramma
De schooldirectie (SD) is bezig het schoolprogramma in te vullen, het komt in de
volgende MR-vergadering en als het eerder klaar is, wordt het eerder aan de MR
gestuurd. De SD zal de procesbegeleider NPO van KIEN uitnodigen voor die
vergadering.
Vragen/opmerkingen:
- In het programma passen zowel activiteiten om achterstanden weg te werken als
activiteiten om een kwaliteitsslag te maken.
- Activiteiten van het programma komen in de begroting, waar wel onderscheid
gemaakt dient te worden tussen reguliere en NPO-bekostigde activiteiten. Omdat
de activiteiten aansluiten bij het jaarplan, is dit soms lastig.
- Keuzetijd 5v: komt er meer keuzetijd? Voorzitter: de MR heeft dit nog niet
vastgesteld.

3.2

Onderwijstransitie
De laatste inschrijving voor keuzewerktijd is vlekkeloos verlopen.
Vragen/opmerkingen:
- De projectleider OT zal binnenkort vertrekken, is er een opvolger? SD: nog niet.
- Ouder: leerlingen zijn snel gewend aan nieuwe zaken van OT zoals kortere
lesduur en keuzewerktijd.

3.3

Leerlingenraad
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Deze week komt de nieuwe leerlingenraad bij de rector. Een oud-MR-leerling lid wil
de nieuwe leerlingen graag inpraten.
3.4

Aanpassing datum MR-overleg 8 november wordt 22 november
8 november is te vroeg voor de te bespreken stukken en daarom verschuift de
vergadering naar 22 november a.s. Dit is akkoord.

4.

Rondvraag
- Toetsweek-4: gevraagd is om TP4 naar voren te schuiven om meer nakijktijd te
krijgen. TL: voorstel wordt: vrijdag t/m donderdag en de vrijdag erná nakijkdag.
Dit komt 22 november in de MR. In de jaaragenda staat het onder voorbehoud.
- De aanmeldingen vielen tegen, zijn er later meer aanmeldingen gekomen? SD:
ja, er zijn opvallend veel zij-instromers. Op 1 oktober wordt de definitieve
aanmelding bekeken en dit volgt later in de Q rapportage.

5.

Ingekomen stukken (geen)

6.

Notulen en actiepunten vorige overleggen
Notulen 15 juni: worden ongewijzigd vastgesteld.
Notulen 31 augustus: worden ongewijzigd vastgesteld.

7.

Overgangsnormen 2021-2022 - ter instemming MR
Wijziging ten opzichte van vorig jaar: bij tekortpunten zijn compensatiepunten nodig.
Leerlingen leren zo dat een onvoldoende niet erg is als je die kan compenseren.
Vragen/opmerkingen:
- 4h naar 5h (blz. 12): waarom moeten eindbeoordelingen voor mentorles en
keuzewerktijd voldoende zijn? Dit geldt niet voor 4v naar 5v. Teamleider (TL): dit
is een uitzondering voor 4h.
- “Een leerling doubleert - een leerling wordt niet bevorderd” (blz. 5 3.1), wat is het
verschil? Antwoord: niet-bevorderen betekent van school of andere opties.
- Cum laude (blz. 5 3.2) geldt voor havo en mavo bij geen enkel cijfer lager dan 6
en er staat 7. Voorstel: in zin “eindexamen” weglaten. Akkoord.*
- Combinatiecijfer (blz. 5 3.3) is één cijfer, geldt voor 4h en 4v.
- Alle leerlingen die niet aan de overgangsnormen voldoen, worden besproken. Dit
betekent dat sommige leerlingen niet besproken worden terwijl dat wellicht wel
nodig is. TL: in de praktijk wordt elke leerling voor wie dat nodig is, besproken.
Dit komt in de procedure naar voren, niet in de overgangsnormen.
- Ontwikkelingen rond Covid-19 kunnen “in overleg met de MR” leiden tot
wijzigingen in overgangsnormen/-procedure. SD: bedoeld wordt letterlijk in
overleg met.
- Waarom is de algemene bepaling (blz. 2) vervallen? SD: dit hoort bij de
overgangsprocedure, deze komt in april-mei (wordt besproken in de MR en heeft
instemming van de PMR nodig). Deze procedure geeft aan hoe de bespreking
verloopt. Ouder: de rol van de mentor is belangrijk.
- Afronding cijfers: 5,45 wordt in SOM soms naar een voldoende afgerond, soms
naar een 5. PMR: dit is een bekend probleem in SOM. Vraag aan het MT: kunnen
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mentoren inzicht krijgen in het eindcijfer met 2 decimalen, dan is duidelijk
wanneer cijfers gecheckt moeten worden. SD: dit moet opgelost worden.
De ouders vragen zich af of het introduceren van compensatiepunten goed
getimed is na 1,5 jaar corona. SD: andere scholen doen dit ook en bij het
examen geldt hetzelfde. De ouders vragen om de formulering aan te passen.*
TL: er is onderzocht of leerlingen die niet aan de norm voldeden en tóch
overgingen, succesvol waren. In de nieuwe situatie worden deze leerlingen
besproken en kan gekeken worden wat de beste plaats voor de leerling is. Dat is
het belangrijkste bij de overgang: de kansrijkheid van de leerling.
1.2 Leerlingvolgsysteem hoort bij de overgangsprocedure en wordt hier
weggehaald.*

STEMMING
Overgangsnormen 2021-2022 (met inachtneming van de wijzigingen zoals hierboven
genoemd, zie *) - ter instemming van de MR
voor: alle aanwezige MR-leden
De MR stemt unaniem in met de overgangsnormen 2021-2022*.
8.

PTA PTO - PTA ter instemming MR
De GMR heeft 22 september ingestemd met de examenreglementen-GSF.
De MR dient elk jaar in te stemmen met het PTA.
Vragen/opmerkingen:
- Corona-voorbehoud uit vorig PTA PTO staat er nu niet in.
- “Gehandicapte kandidaat” (blz. 6 punt 8.1) anders formuleren?
- Rekenen (blz. 5): leerlingen zonder wiskunde moeten een rekentoets doen en ze
hebben hiervoor vier kansen. Het telt niet mee maar is wel een voorwaarde voor
het krijgen van een diploma (wettelijke regeling). Vanaf periode-2 krijgen deze
leerlingen 1 uur rekenles.
- Bezwaar (4v blz. 14 punt 13.2): termijn voor indienen van bezwaar is vijf
schooldagen, dit is kort. Examensecretaris: dit is afgeleid van het
examenreglement-GSF. Het geldt vanaf het bespreekmoment in de klas.
- Tekstueel (5h blz. 4 inhaaltoets) “je geoorloofd een toets heeft gemist” corrigeren.
- De MR heeft het PTA niet inhoudelijk gecheckt, de examencommissie heeft
gekeken naar de domeinen.
- Idioomtoets Duits (4m blz. 26) twee weken voor SE1, dat is kort.
Examensecretaris: het komt 1 oktober op de website, de docent geeft het al
eerder aan de leerlingen door.
STEMMING
PTA - ter instemming van de MR
voor: alle aanwezige MR-leden
De MR stemt unaniem in met PTA.

9.

Activiteitenplan MR - ter instemming MR
Het activiteitenplan is opgesteld aan de hand van het plan van vorig schooljaar.
Vragen/opmerkingen:
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Een aantal data staat op 2020, dit moet zijn 2021. Dit wordt gewijzigd.
Quest’21 toevoegen als agendapunt dat elk overleg op de agenda terugkomt.
Verkiezingen MR-leden staan niet in het activiteitenplan. Voorzitter: deze worden
elke twee jaar gehouden en zijn er dit schooljaar niet, zie rooster van aftreden.
Schoolgids was nog niet af, is nu wel klaar in digitale vorm. De SD zal de
schoolgids aan de MR sturen met het verzoek te kijken of er urgente
onjuistheden in zitten. De gids wordt gepubliceerd vóór de MR-vergadering van
22 november. Nu staat de laatste toetsweek er nog in ‘onder voorbehoud’.
Leerlingenraad: krijgen leerlingen een vergoeding? SD: nee, hier is niets over
afgesproken.

STEMMING
Activiteitenplan MR - ter instemming van de MR
voor: alle aanwezige MR-leden
De MR stemt unaniem in met het activiteitenplan MR.
10.

IKB-spelregels ARHC 2021-2022 - ter instemming MR
De spelregels zijn hetzelfde als vorig schooljaar.
Vragen/opmerkingen:
- IKB-getal in het taakplaatje in Zermelo klopt niet. SD: de IKB-uren zijn nu uit het
taakplaatje gehaald, er zaten fouten in. Alles kan nu opnieuw erin gezet worden.
De voorzitter stelt vast dat de MR instemt met de IKB-spelregels ARHC
2021-2022.

11.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.28 uur
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