Notulen Medezeggenschapsraad
Datum
Tijd
Voorzitter
Notulist

Dinsdag 24 november 2020
18.00-19.00 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 online via Zoom.
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
Open Huis
Het Open Huis wordt uitgesteld van 8 december naar 5 februari. Zo is er meer tijd om alles goed te
organiseren. Ook zal er dan meer duidelijkheid zijn welke invloed de coronamaatregelen hebben op het
Open Huis.
Mondkapjes
Per 1 december geldt er een mondkapjesplicht. Scholen zijn apart opgenomen in het wetsvoorstel. Het is
nog onduidelijk wat dit precies inhoudt qua handhaving.
Corona
Het aantal besmettingen is deze week weer wat afgenomen. Er is veel contact met de GGD over hoe te
handelen op school. Echter de GGD geeft alleen adviezen. Als school krijg je veel verantwoordelijkheid
over het uiteindelijke besluit. Daarnaast komen er veel reacties vanuit ouders over de genomen besluiten
om een klas wel of niet naar huis te sturen.
4. Rondvraag
In het nieuws vandaag staat een bericht dat het OMT wil laten onderzoeken of de kerstvakantie op alle
scholen dit jaar een week langer moet duren. Wat vindt het VSC hiervan?
Het is een proefballonnetje en het moet nog onderzocht worden. De plannen worden afgewacht. Als het
doorgaat heeft dit wel grote gevolgen voor de jaarplanning en de toetsweek die dan gepland is.
5. Vastgestelde notulen 29 september 2020
Verzoek om opmerkingen over een stuk per e-mail naar de MR leden te versturen ter controle van stukken.
6. Ingekomen stukken
-
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7. Q4
Het kwartaalrapportage is anders dan anders door de corona perikelen.
Vragen
In hoeverre wordt er gebruik gemaakt van het scholingsbudget en hoe kunnen wij inzicht daarin krijgen?
Dit zou in de Q4 worden opgenomen, maar het komt in een apart document.
Hoe doen de leerlingen het die zijn afgeweken van het (niet) bindend bevorderingsadvies?
In december is het meetmoment. Een leerling met meer dan vier tekortpunten, kan worden teruggezet. Ten
opzichte van vorige schooljaren zijn de resultaten slechter. Dit heeft meerdere oorzaken, zoals leerlingen
die tegen het advies in zijn doorgestroomd, de drempelloze overstap mavo/havo en corona. Binnenkort
wordt er een analyse van de doorstroom/resultaten gemaakt.
In de functiemix wordt er ruimte gecreëerd in LC en LD. Voor wie is dit bedoeld?
Het wordt breed uitgezet en is niet voor specifieke collega’s. Er zullen wat basisvoorwaarden aan zitten
zoals minimaal één jaar in dienst. Na de kerstvakantie wordt het uitgezet.
Wat zijn de perspectieven voor zittende docenten die niet hoger in salaris kunnen maar wel iedere keer een
goede beoordeling krijgen? PMR maakt zich zorgen, want deze collega’s komen niet verder.
Het perspectief is inderdaad beperkt. De GSF onderzoekt een LE schaal. Tijdens de
waarderingsgesprekken kan hier aandacht aan worden besteed; wat kan een collega verder helpen? Wordt
vervolgd.
8. Activiteitenplan MR
Iedere geleding gaat speerpunten opstellen om in het plan op te nemen. Volgende vergadering ter
instemming zodat het gepubliceerd kan worden.
Qua scholing wordt in januari gekeken of er een scholing voor de hele MR kan plaatsvinden. Daarnaast zal
ook nog gekeken worden naar een scholing voor ouders.
9. Sluiting
De vergadering sluit om 19.00 uur.
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