VASTGESTELD verslag vergadering MR ARHC 22 november 2021 (aula Schutter)
Aanwezig:

MR:
- personeel: 5 personeelsleden
- ouders: 3 ouders
- gast: adviseur NPO (KIEN) en twee teamleiders
Schooldirectie

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.32 uur.

2.

Agenda vaststellen
De agenda wordt vastgesteld.

3.

Schoolprogramma NPO 2021-2022 t/m 2022-2023 - ter instemming
De adviseur NPO (KIEN) geeft een presentatie over het schoolprogramma NPO
2021-2022 tot en met 2022-2023.
Vragen/opmerkingen:
- Samenvatting interventies (blz. 11): kruisjes in de regel ‘leerlingen’ ontbreken. Dit
wordt gecorrigeerd.
- Hoe bepaalt het MT waar iets gedaan moet worden? Schoolleiding (SL): contact
met teamleiders, pedagogische besprekingen.
- Het programma wordt een paar keer per jaar doorgelopen om de kwaliteit te
(her-)bepalen en het komt in de Q-rapportage terug.
STEMMING
Schoolprogramma NPO 2021-2022 t/m 2022-2023 - ter instemming van de MR
voor: alle aanwezige MR-leden.
De MR stemt unaniem in met schoolprogramma NPO 2021-2022 t/m 2022-2023.

4.

Mededelingen
De personeelsgeleding en de oudergeleding hebben geen mededelingen.

4.1

Stand van zaken onderwijstransitie
Per 1 januari 2022 is er een nieuwe projectleider onderwijstransitie.

4.2

Quest21
Het MT is bezig met verschillende scenario’s voor de doorontwikkeling van Quest21
in de bovenbouw. Vraag vanuit de PMR: betrek MR en bovenbouw-docenten hierbij.
Zodra er uitgewerkte scenario’s zijn, komt dit in de MR.

4.3

Stand van zaken leerlinggeleding MR
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De PMR heeft met de leerlingraad gesproken en er hebben zich een aantal leerlingen
aangemeld voor de MR. Woensdag 24 november sluit de inschrijving en zullen er
verkiezingen gehouden worden.
5.

Rondvraag
- Lessentabel evaluatie: wanneer gebeurt dit? Schooldirectie (SD): eerstvolgende
MR-vergadering.

6.

Ingekomen stukken (geen)

7.
7.1

Notulen en actiepunten vorige overleggen
Agendapunt 8 “PTA PTO ter instemming” moet zijn ¨PTA ter instemming”.
De notulen 27 september worden met inachtneming van deze wijziging vastgesteld.
Naar aanleiding van:
- TP4 (blz. 2): de MR heeft nog niet formeel ingestemd met het voorstel om TP4
één dag eerder te laten beginnen en de vrijdag nà TP4 als inhaal- en nakijkdag
te gebruiken. Cijfers moeten die vrijdag eind van de dag zijn ingeleverd. Doel
was het nakijken vóór het weekend klaar te hebben.
STEMMING
Planning TP4 - ter instemming van de MR
voor:
6
tegen:
0
onthouding: 2
De MR stemt in met de planning van TP4.

8.

Standpunt bepalen op de nieuwe coronaregels - discussiepunt
Het onderwijs moet zoveel mogelijk doorgaan zoals gepland en hierbij houdt de SD
zich aan de richtlijnen. De voorzitter vraagt om bij vergaderingen rekening te houden
met de 1,5 meter afstand. SD is hiermee bezig; de 1,5 meter geldt niet voor de
leerlingen.

9.

Invoering sportklas in de havo - ter instemming MR
Vragen/opmerkingen:
- Onderbouwing dat het in ‘Dalton’ past, kan nu nog niet gebruikt worden want de
profilering is nog niet aan de orde Tekst aanpassen.
- Bedoeling is doorstromen naar het vak ‘bewegen sport en maatschappij’ (BSM)
in de bovenbouw. Mavo heeft LO2 in de bovenbouw maar geen sportklas,
waarom? Antwoord: start is alleen in de havo en als het goed gaat, dan
uitbreiden naar mavo/havo.
- Toelating: er komt geen toelatingstest.
- De sportklas krijgt twee projecten minder (= 4 uur van een aantal vakken).
Mogelijk wijzigt de keuze voor de projecten volgend jaar en daarmee de vakken
die minder uren krijgen. De lessentabel voor volgend schooljaar komt in de MR.
- Vak BSM ook in vwo aanbieden? Antwoord: dat is mogelijk.
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-

Extra kosten voor sportklas: school kan ouders hierbij tegemoet komen door een
spaarplan-constructie te bieden.

STEMMING
Invoering sportklas in de havo - ter instemming van de MR
voor: alle aanwezige MR-leden
De MR stemt unaniem in met invoering sportklas in de havo.
10.

Verzoek aanpassing PTA - ter instemming MR
De wijzigingen zijn voor 4M Duits, 4M pws (datum) en 5H/6V geschiedenis.
STEMMING
Verzoek aanpassing PTA - ter instemming van de MR
voor: alle aanwezige MR-leden
De MR stemt unaniem in met verzoek aanpassing PTA.

11.

Herziening pakketkeuzeformulieren - ter instemming MR
De herziening is besproken in het MT, en met de decaan en sectievoorzitters van de
betreffende vakken.
Vragen/opmerkingen:
- Wat is de evaluatie van de vragen zoals pakketkeuze op andere scholen? SD: er
is informatie verzameld die gebruikt is in het voorstel. Andere scholen bieden
vakken als Spaans en Chinees, daar is niet voor gekozen omdat talen in de
onderbouw moeten starten en méér vakken ligt in een krimpende markt wat
lastig. De ouders willen dit punt bij de profilering meenemen.
- Als een vak door minder dan 15 leerlingen wordt gekozen, wordt het niet
aangeboden. Hoe is dit nu? SD: hetzelfde maar het was niet expliciet
afgesproken. Het hangt wel af van de omstandigheden: als leerlingen dan een
ander vak kiezen waardoor er een extra lesgroep nodig is, maakt het niet uit.
- Waarom hebben plusvakken geen lesgarantie? SL: het was eerst maatwerk
maar met steeds meer plusvakken werd het ingeroosterd. Nu gaat het terug naar
maatwerk en niet meer inroosteren. Leerlingen kunnen overigens in
keuzewerktijd ook extra tijd aan een vak besteden.
- Met vier roosters per jaar moet er vier keer maatwerk geleverd worden. SL: als er
niet veel practica bij een vak horen, gaat dat goed.
- Is er nu de garantie dat leerlingen minder tussenuren krijgen? SD: nee want dat
hangt ook van andere factoren af. Het gaat wel helpen.
- Tekstueel: blz. 2 tweede punt mavo bovenbouw: de tekst “o.a. samenwerken,
communiceren…” hoort bij de vakken LO2, a&dte en mask.
- Economie voor vwo-NG/NT: dit wordt te weinig gekozen en daarom is het uit het
keuzedeel gehaald, het kan wel als plusvak gekozen worden..
- BSM: wordt de contacttijd wel gehaald? SL: het MT is in gesprek met de
LO-sectie.
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-

Waarom kan BSM alleen gekozen worden in een EM- of CM-profiel? SL: EM/CM
wordt veel meer gekozen dan NG/NT. Mochten blijken dat NG/NT-leerlingen ook
BSM willen kiezen, kan dat onderzocht worden.

STEMMING
Herziening pakketkeuzeformulieren - ter instemming van de MR
voor:
7
tegen:
0
onthouding:
1
De MR stemt in met herziening pakketkeuzeformulieren.
12.

Profilering ARHC - ter instemming MR
De rector geeft een presentatie over de profilering ARHC.
Vragen/opmerkingen:
- Het ARHC zou ‘Daltonschool in oprichting’ worden tot de certificering er is (duurt
1-5 jaar).
- Ouders spreken hun zorg uit: gaat het niet te snel, is het personeel het juiste
voor een Daltonschool en is er behoefte aan een Daltonschool? Ze vragen om
een goed onderzoek naar de aantrekkelijkheid van de profilering. Rector:
gezamenlijke gemeenten hebben onderzoek gedaan en hieruit blijkt dat in
Hilversum 28% van de ouders behoefte heeft aan een ‘conceptschool’ zoals een
Daltonschool. De ouders willen een vollediger verhaal, met voor- en nadelen,
toekomstopties, transitie. Volgens de rector zijn er geen alternatieven.
- De onderwijstransitie is gestart n.a.v. kritiek van de inspectie en de school wil de
ontwikkeling van de OT meer vormgeven. Dalton past hierbij.
- De borging van de continuïteit is belangrijk. Hoe helpt Dalton het leerlingaantal te
vergroten?
- Geeft het GSF-bestuur vanuit de GSF garantie om bij te springen als het niet
goed gaat?
- Vasthouden aan de ‘bijzonder openbare’ grondslag.
- De GSF-Raad van Toezicht begrijpt de keuze.

De voorzitter besluit i.v.m. de tijd om de vergadering af te sluiten en een extra vergadering
te plannen om dit agendapunt verder te bespreken en in stemming te brengen.
Belangrijk voor deze vergadering: wat wil de SD met de stemming in de MR? Zijn er
momenten waarop een andere beslissing genomen kan worden?
De extra MR-vergadering is maandag 6 december 18.00-19.00 uur.
13.

Schoolgids - ter instemming oudergeleding MR niet behandeld

14.

Actualisatie begroting ARHC 2021-2022 t/m 2024-2025 - ter advisering MR niet
behandeld

15.

Q4-raportage 2020-2021 + addendum Q4 - ter informatie niet behandeld
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16.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.02 uur.
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