Notulen Medezeggenschapsraad
Datum
Tijd
Voorzitter
Notulist

Dinsdag 9 februari 2021
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
Corona update
Tot de voorjaarsvakantie blijft de situatie hetzelfde op school. Tijdens de voorjaarsvakantie is er een
persconferentie waarin duidelijk zal worden wat de regels gaan worden. Anderhalve meter afstand in
school is duidelijk, alleen de randvoorwaarden nog niet. Op 1 maart is het VSC nog niet gereed om direct
te starten met de nieuwe regels i.v.m. de vakantie. Een week voorbereidingstijd wordt genomen.
Volgende week doet de minister een uitspraak over het eindexamen. Deze gaan hoogstwaarschijnlijk door
met nog een extra herkansing in september. Daarbij lijkt het er op dat er zomerscholen voor de
eindexamenleerlingen komen. Dit zal (gratis) worden verzorgd door de hogescholen en universiteiten.
Indien de leerling slaagt met de herkansing in september, kan er nog op 1 oktober ingestroomd worden.
Door minister Slob en de onderwijsbonden wordt een nationaal actieplan onderwijs uitgewerkt hoe de
komende jaren de eventuele onderwijsachterstanden ingelopen kunnen worden.
Het VSC maakt zich zorgen om de welzijn van de leerlingen. Daarom wordt er gekeken om na de vakantie
de leerlingen zo veel mogelijk naar school te laten komen. Er is een werkgroep bijeengekomen om diverse
scenario’s te bedenken. Minimaal twee uitvoerbare scenario's worden gepresenteerd aan de medewerkers.
Ook is er gekeken naar grote locaties in Weesp waar les te geven is. Hier zitten nadelen aan als andere
inrichting van het onderwijs, andere lestijden i.v.m reistijd, kosten meubilair en huurprijs.
De bevorderingsnormen komen binnenkort aan bod. Hoe wordt het niveau weer vastgesteld, hoe ga je om
met leerlingen uit leerjaren zonder reparatietijd, hoe ga je om met determinatie, hoe ga je om met
doorstroom naar een lager niveau/andere school etc.

1

Schoolplan
Het vorige schoolplan van 2016-2020 is verlopen. Door corona mocht het jaarplan een jaar als schoolplan
fungeren. De inspectie wil niet nog een jaar verlenging geven. Omdat het nu nog steeds niet het moment is
hier goed voor te gaan zitten, is het idee om het schoolplan vaag te houden maar vervolgens het jaarplan
goed in te vullen. De schoolleiding gaat het plan schrijven en laat diverse groepen meekijken en
commentaar leveren. Samen met de PMR wordt een tijdpad gemaakt. De MR gaat akkoord met deze
aanpak.
Examenreglement
In het examenreglement zijn de wijzigingen opgenomen die de minister wettelijk heeft bepaald, zoals de
twee tijdvakken en twee herkansingen. Verder geen wijzigingen.
4. Rondvraag
Digitale Open Huis
SL heeft met haar zoon gekeken. Opzet leuk met informatief stuk, vragen met de leerlingen en daarna de
zoom sessies. Jammer dat de zoom links van de TTO avond niet allemaal werkte, maar dit werd snel
opgelost. Er is veel verschil in digitale open dagen van scholen. Sommige scholen hebben veel
geïnvesteerd in mediabedrijven om het uit te laten voeren. Daar heeft VSC niet voor gekozen.
Omdat de aanmeldingsprocedures van het Gooi en Amsterdam gelijk lopen, worden er veel dubbele
inschrijvingen verwacht. De uitslag in het Gooi is eerder dan in Amsterdam. Dit levert mogelijk
terugtrekkingen op.
5. Notulen 24 november 2020 & actielijst
Is er al een verduidelijking over het terugzetten van leerlingen?
Een aantal leerlingen zijn teruggezet. Over het doorstroomrecht is de schoolleiding ontevreden. Veel
leerlingen met een negatief doorstroom advies van mavo4 naar havo4 staan er dramatisch voor.
Notulen zijn vastgesteld.
Ventilatie
Gemeente Amsterdam heeft dit overgenomen. De architect heeft precies in kaart gebracht wat vernieuwd
moet worden. De offertes worden nu gemaakt (landelijke aanbesteding). Het moet in een zomervakantie
gebeuren vanwege de duur van de klus. Hopelijk lukt het deze zomer.
Perspectieven collega's aan de top van de schaal
Dit item wordt opgenomen in de waarderingsgesprekken.
Cursus ouders
https://www.aobmedezeggenschap.nl/cursussen/basis-medezeggenschap-vo/
https://www.ouders.net/wp-content/uploads/2013/07/Medezeggenschap-brochure-algemeen.pdf

6. Ingekomen stukken
7. Activiteitenplan MR
Toevoeging vanuit de ouders qua speerpunt: vanwege de corona tijd nu eerst de focus op leerlingen en
docenten.
Ter instemming

Activteitenplan MR 2020-2021

Voor

7

Onthouden

0

Tegen

0

8. Sluiting
De vergadering sluit om 19.00 uur.
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