VASTGESTELD verslag extra vergadering MR ARHC 22 december 2021 (online)
Aanwezig:

MR:
- personeel: 6 personeelsleden
- leerlingen: 2 leerlingen
- ouders: 2 ouders
Schooldirectie

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.33 uur. Hij heet de leerlingen welkom als
nieuwe MR-leden.
Dit is een extra vergadering met als enige agendapunt het voorstel van de
schoolleiding ‘scenario’s onderwijs in januari 2022’.

2.

Voorstel scenario’s onderwijs in januari 2022 - ter instemming MR
De schoolleiding (SL) vraagt instemming op scenario 3 en 4.
Vragen/opmerkingen:
- Waarom komen examenleerlingen in scenario-3 wél en in scenario-4 niet naar
school? SD: dit zijn scenario’s voor de richtlijnen van de overheid: in scenario-3
mogen examenleerlingen wél naar school en in scenario-4 niet.
- Wat levert de verkorte lestijd (30 minuten) op behalve minder schermtijd? SD:
docenten krijgen meer tijd voor gesprekken met leerlingen, voor extra
ondersteuning en voor het voorbereiden van lessen. Leerlingen krijgen meer tijd
om extra aandacht te besteden aan bepaalde vakken.
- Hoe worden de middagen ingevuld? SD: de teamleiders bespreken met hun
teams hoe dit goed ingevuld kan worden.
- Als op 3 januari besloten wordt dat de scholen langer dicht blijven, wordt er 10
januari gestart met een verkort rooster. Moet er dan in de kerstvakantie iets
gedaan worden? SD: het rooster wordt alleen verkort. PMR: dat dient geregeld te
worden in de inrichting van Zermelo.
SD: als het langer gaat duren, kunnen er later mogelijk meer wijzigingen komen
(gebruik van grotere lokalen, kijken wat er met praktijkvakken kan).
- Het verkorte rooster geeft zorgen voor examenleerlingen, kunnen zij toch lessen
krijgen van 45 minuten? SD: dit is besproken maar kan niet omdat docenten ook
lesgeven in andere klassen. Examenleerlingen kunnen door het verkorte rooster
wel extra ondersteuning krijgen.
- Bestaat het risico om leerlingen ‘kwijt te raken’ als ze ‘s middags niet bij een
keuzeles komen? SD: mentoren krijgen met het verkorte rooster meer tijd voor
begeleiding van de leerlingen.
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Tip: zet middagafspraken van leerlingen in de Google-agenda zodat docenten
kunnen zien wanneer een leerling telefonisch bereikbaar is.
Kunnen examenleerlingen ergens werken tijdens tussenuren? SD: er is veel
ruimte op school en we kunnen lokalen beschikbaar stellen.
Leerlingen: kortere lessen zijn waarschijnlijk productiever. Voor examenleerlingen
is het belangrijk dat hun docenten ‘s middags op school beschikbaar zijn.
Veel veranderingen resulteren in chaos. SD: daarom deze scenario’s, we kijken
wanneer en voor hoe lang een scenario nodig is en dan een afweging maken.
Wat is de voorkeur als de lockdown voort zou duren? De SD verwacht dat de
overheid richtlijnen zal geven om examenleerlingen naar school te laten gaan.
De hybride variant (fysiek én online onderwijs) is bij VO-raad en bonden minder
geliefd. 1,5-meter is niet haalbaar op school.
Docenten vragen om zoveel mogelijk veiligheid op school. SD: we doen daar ons
best voor maar werken in het onderwijs betekent wel een risico lopen.
⅓ van de lessen vervalt bij het verkorte rooster. SD: de ‘gestuurde’ les met een
docent is korter maar snelle leerlingen krijgen dan meer tijd voor een ander vak
en minder snelle leerlingen krijgen meer gerichte ondersteuning.
Normering aanpassen? SD: vorig jaar waren er meer herkansingen en indien
nodig zal dat weer gebeuren. Dit zal in de MR-vergadering van januari aan de
orde komen.
Wat gebeurt er met leerlingen die meer zorg nodig hebben? SD: een aantal
zorgleerlingen zal naar school komen. Dit geldt ook voor leerlingen die zelf
aangeven dat ze zorg nodig hebben. De school heeft de meeste zorgleerlingen
in beeld. De hele Talent-groep geldt als zorgleerling.

STEMMING
Scenario 3 en 4 uit het voorstel ‘scenario’s onderwijs in januari 2022’, ter
instemming van de MR
voor:
9
tegen:
0
onthouding:
1
De MR stemt in met scenario 3 en 4 uit het voorstel ‘scenario’s onderwijs in
januari 2022’.
De scenario’s 3 en 4 zullen naar de medewerkers gecommuniceerd worden.
Communicatie voor ouders staat klaar en wordt na 4 januari (3 januari
overheidsbesluit en 4 januari MT-overleg) verstuurd.
3.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.07 uur.
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