Notulen Medezeggenschapsraad
Datum
Tijd
Voorzitter
Notulist

Dinsdag 29 september 2020
17.00-20.00 uur
Matthijs Schukking
Nanda Slokker

Oudergeleding
☒
Ype van der Brug
☒
Silvia Looman
☒
Gerda de Weerdt

Leerlinggeleding
☒ Boet Heijmerink
☒ Manal El Jaadi
☒ Irene van Munster

☒Aanwezig ☐ Afwezig mk ☐ afwezig zk

Personeelsgeleding
☒ Iris Hoogendoorn
☒ Rishma Jadnanansing
☒ Berdien Rebel
☒ Matthijs Schukking
☒ Nanda Slokker
☒ Tom Wakker

Schoolleiding
☒ Marcel van Dijk
☐ Annerieke Kroeze

1. Opening
Opening 18.00 uur
De nieuwe leden stellen zich voor.
Matthijs Schukking wordt benoemd als voorzitter.
Nanda Slokker blijft aan als secretaris.
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
Dit schooljaar is gestart in een bijzondere situatie. Het Vechtstede College volgt nauwkeurig de richtlijnen
van het RIVM en hanteert geen extra eigen richtlijnen. Er wordt vooral gekeken naar wat wél kan.
Op dit moment mogen er niet meer dan dertig personen van buiten school in het pand zijn. Daarom zullen
oudercontactmomenten per Zoom of per telefoon worden gevoerd. Activiteiten buiten Weesp met het
openbaar vervoer gaan niet door zolang deze Coronaregel geldt. Bij binnenschoolse activiteiten wordt per
geval bekeken of het wel of niet door kan gaan.
Op school zijn een paar leerlingen besmet (geweest) met Corona. Na overleg met de GGD wordt er
gecommuniceerd met de betrokkenen uit de klas van de besmette leerling. Regelmatig zijn er
medewerkers thuis met klachten en laten zich testen. Er is gelukkig nog geen medewerker positief getest.
Er zijn wel zorgen onder een aantal medewerkers. Niet iedereen voelt zich veilig. Het is belangrijk om met
elkaar hierover in gesprek te blijven. Ondanks de zorgen, zijn alle medewerkers aan het werk (trots!).
De Coronasituatie geeft extra druk op de schoolorganisatie. Aan docenten met klachten wordt gevraagd of
zij in staat zijn om thuis de lessen via Zoom te geven. School zorgt voor begeleiding in de klas. Om een
groot deel van de begeleiding op te vangen, zijn werkstudenten aangenomen.
Er is een subsidie van de overheid tot en met het einde van het kalenderjaar om de achterstanden van
leerlingen te bestrijden. Deze wordt voornamelijk gebruikt voor de examenleerlingen. Zij hebben de minste
tijd om de schade in te halen. Er is een samenwerking met Pios, er zijn 50 plaatsen voor studiebegeleiding
ingekocht bij Lyceo, een aantal werkstudenten geven bijles en er worden nog meer werkstudenten
aangenomen.
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Er komen veel opmerkingen van ouders dat het te koud is in school. Dit probleem kan school echter niet
oplossen, want er moet met regelmaat geventileerd worden. Wel wordt een poll onder de leerlingen
uitgezet voor een VSC hoodie. Als er voldoende animo is, dan kan een leerling voor € 5,- een VSC-hoodie
kopen. Een deel wordt gesponsord door een ouder met een kledingbedrijf.
De fitnessruimte op school is klaar. Hierdoor is geen gebruik meer nodig van sporthal Aetsveld. De
ventilatie is in orde en fitnessruimte mag in gebruik worden genomen.
4. Rondvraag
Hoe verloopt het traject als een leerling langer ziek/afwezig is?
Docenten moeten hun lessen in Google Classroom of Somtoday zetten. Een individuele benadering is niet
mogelijk. Een docent heeft vaak meerdere klassen en meerdere leerlingen die op verschillende momenten
afwezig zijn. Het inzetten van een Zoomles wordt niet gebruikt (ingewikkeld, privacy, kosten stream
apparaat, klassensituatie). Het ‘buddysysteem’ ontstaat in de bovenbouw spontaan. Leerlingen weten de
weg te vinden voor informatie over de gemiste lessen. School moet wel in de gaten houden dat iedereen bij
blijft. De leerling moet bij terugkeer contact opnemen met de mentor om de achterstanden te bepalen. De
werkstudenten kunnen hier hulp bij bieden. Hier moet meer actie op komen door school om de
werkstudenten hiervoor in te zetten. Er zullen steeds meer leerlingen langer afwezig zijn.
Komen er dit jaar leerlingenraden?
Ja. Er wordt binnenkort ook een Zoombijeenkomst georganiseerd voor alle leerlingen die daarbij aanwezig
willen zijn.
Hoe gaan we om met hybride lesgeven?
Aanstaande dinsdag komt dit item aanbod bij de vergadering met de medewerkers.
Ligt er een draaiboek klaar voor een eventuele tweede lockdown?
De aanpak zal hetzelfde worden als vorig jaar. Er komt een nieuw rooster waarbij de vakken worden
afgeschaald en deze lessen worden via Zoom gegeven. Vorig jaar hebben we hiervan veel geleerd en
daardoor zullen we snel over kunnen gaan op digitaal lesgeven.
Leerlingen zouden hierbij behoefte hebben aan uitlegvideo’s. Dit gebeurde af en toe wel, maar dit is
docentafhankelijk.
5. Notulen
Toelichting op de ventilatie:
Er wordt gekeken of dit zo snel mogelijk kan worden uitgevoerd. Als het per lokaal kan, kan er snel worden
gestart. Lukt dit niet, dan zijn er 6 weken nodig om alles in één keer te doen wat in de zomervakantie zal
zijn.
De notulen zijn goedgekeurd.
6. Ingekomen stukken
7. Overgangsnormen
De nieuwe regels van de doorstroomwet zijn opgenomen in de overgangsnormen. Het beleid dat
gehanteerd werd met betrekking tot doorstroom is nu omgezet in een advies.
Ter instemming

Overgangsnormen

Voor

12

Onthouden

0

Tegen

0
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8. Schoolgids
Er zijn wat wijzigingen doorgegeven die zullen worden aangepast in de schoolgids.
Ter sprake komt het Open Huis. Het is nog niet duidelijk hoe dat georganiseerd gaat worden. Wellicht op
inschrijving en met blokken van 30 personen, een film over het Vechtstede College, vloggende leerlingen?
Er komt waarschijnlijk wel een aparte tvwo avond.
Ter instemming

Schoolgids (met nieuwe aanpassingen)

Voor

12

Onthouden

0

Tegen

0

9. PTA en inleiding PTA en herkansingsregeling
Het PTA wordt nu per cohort getoond. Ook de domeinen (examenprogramma) zijn opgenomen. Het PTA
geeft nu een compleet overzicht.
Er zal dit schooljaar flexibel worden omgegaan met de data van de herkansingen.
Tekstuele aanpassingen worden aan de examensecretaris doorgegeven.
Ter instemming

PTA en inleiding PTA en herkansingsregeling

Voor

12

Onthouden

0

Tegen

0

10.Sluiting
De vergadering sluit om 19.20 uur.
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