
Notulen Medezeggenschapsraad

Datum Dinsdag 4 oktober 2022
Tijd 18.30-19.30 uur
Voorzitter Matthijs Schukking
Notulist Nanda Slokker

Oudergeleding Leerlinggeleding Personeelsgeleding Schoolleiding
☒ Ype van der Brug ☒ Boet Heijmerink ☒ Iris Hoogendoorn ☒ Marcel van Dijk
☒ Silvia Looman ☒ Jill Kapteijn ☒ Bas van der Meij ☐ Annerieke Kroeze
☐ Gerda de Weerdt ☐ Vacant ☒ Jeremy Lemmens

☐ Berdien Rebel
☒ Matthijs Schukking

☒ Aanwezig☐ Afwezig mk☐ afwezig zk ☒ Nanda Slokker

1. Opening
Om 18.30 uur

2. Mededelingen
Binnenkort wordt de vacature voor de leerlinggeleding opengesteld.
Is er ook een koppeling voor de leerling te maken met bijvoorbeeld het pws?

Gerda is tijdelijk afwezig tot en met het einde van het jaar.

Stedenreizen
Voor leerlingen is het fijn en leuk dat ze weer op reis kunnen. Voor school zorgt het voor een financieel
probleem. Er zijn veel ouders die niet betalen. Op dit moment staat er nog €60.000,- euro open.
Een aantal ouders hebben wat extra betaald, waar we heel dankbaar voor zijn.

Inschrijvingen OSVO
Het bestuur van de GSF wil toetreden tot de vereniging OSVO (besturen van scholen voor Voortgezet
(Speciaal) Onderwijs in Amsterdam. Echter wordt als voorwaarde gesteld dat wij dan mee moeten doen
aan de matchingsprocedure. Dat wil VSC pertinent niet.
De toelatingscriteria zijn gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. In plaatsingscategorie 1 vallen leerlingen
woonachtig in Weesp en Driemond, broertjes en zusjes. In categorie 2 valt de rest. Er is geen derde
categorie meer.

3. Rondvraag
Moeten wij nog aan de slag met het corona draaiboek?
Het document beschrijft diverse scenario’s die je zelf kunt vullen. In de afgelopen corona tijd heeft het VSC
zelf scenario’s bedacht en daardoor snel kunnen handelen. De zaken zijn op orde. Levert dit document wat
op? De MR kan eventueel aanvullingen maken.

4. Notulen 17 mei 2022
Naar aanleiding van:

- Waren er nog problemen rondom de aanmeldingen?
Er zijn minder leerlingen dan geprognotiseerd. Om de dubbele aanmeldingen eerder te bereiken, gaat de
data van de aanmeldprocedure naar achteren.

- Zijn de tekorten voor de ventilatie opgelost?
Een gedeelte heeft school zelf betaald en de aannemer heeft een deel als verlies genomen.
De notulen zijn akkoord bevonden
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5. Schoolgids
Ter instemming

Compliment over de schoolgids. Het is erg overzichtelijk.

Lessentabel
Is onderstaande een indicatie dat de lessentabel niet klopt?
- wat betekenen de sterretjes bij V6 engels tto, H5 sk en H5 sp?
- wat betekent het sterretje bij kolom Exc?
- maw H3 p3 een streepje, waarom?
- muziek wordt hele jaar gegeven, maar zit niet in P3 H3 toch?
- 39 M3 P1-2 moet in totaal 38 zijn.
Graag ontvangen we de goede lessentabel.

Aanvullingen
p. 5: 'iedere brugklasser' = iedere eersteklasser (v1 is geen brugklasser)
p. 6: tabel lj2: hierin mist de pure 2 havo klas?
p. 16: over visitatierapport 2014, kunnen we daar nog mee komen? Dat is bijna tien jaar geleden.
p. 18: Bij schoolarts: 'u hoeft niet aanwezig te zijn'. Mogen ouders dan überhaupt aanwezig zijn?
p. 25: paragraaf over account blokkeren mag eruit.
p. 31: 'Vanaf de herfstvakantie .. eigen fitnessruimte' en gymzalen.
p. 38: jaarlijkSE
p. 41: Het stukje gescheiden ouders is niet up-to-date (beide ouders ontvangen als het goed is deze
informatie)
p. 55: de percentages kloppen niet overal (bijvoorbeeld 0,002 moet 0,2 zijn)

Verzoek
Kan er in de schoolgids worden opgenomen wat de opbouw is van de studiereizen? Waarom welke
afdeling op die reis gaat.

Overig
Door corona hebben de dakpanklassen een dubbel jaar. Dit jaar wordt besloten hoe dit volgend jaar wordt
ingevuld. Gaat het terug naar de oude situatie of wordt het een langere brugperiode, wat de voorkeur heeft
van de overheid.

Stemming uitgesteld vanwege de niet kloppende lessentabel.

6. Q2 rapportage
Ter informatie
Het is erg beknopt.
Wat vindt het bestuur ervan? MR ziet graag wel een toelichting.

7. PTA en inleiding PTA
Ter instemming
De herkansingsregeling is weer terug naar de pre corona tijd.
Er wordt aan leerlingen gemerkt dat zij niet de oude regels kennen. Zij voelen zich benadeeld.

Opmerking
V5 hse is gepland voor week 16, maar dan tto internationale stage.

Stemming
Unaniem positief

8. Voorstel vergaderdata
Akkoord.
Als optie kan ook nog een half uur laten beginnen en eventueel eten onder de vergadering.
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9. Afscheid lid personeelsgeleding
Omdat Rishma niet aanwezig is, zal zij later worden bedankt voor haar inzet.

10. Sluiting
Om 19.59 uur sluit de vergadering.
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