Goedgekeurd d.d. 30 november 2020
Verslag MR CLZ d.d. 12 oktober 2020
Aanwezig: Ester Beerepoot, Rosanna Bosman, Erwin van Essen, Noela de Goede, Hans de
Haan, Vincent Kraaijeveld (vz), Emilie Ram, Petra Visser en Rob Bijeman (rector)
Afwezig m.b.: Rosanna Bosman
Alle leden geven toestemming voor publicatie op de website van het CLZ
1. Opening / mededelingen / ingekomen stukken
De voorzitter opent de tweede MR-vergadering van dit schooljaar. Hij heet allen welkom.
In deel B zijn twee toehoorders (ouders) aanwezig (verscherping corona regels, verplichting
mondkapjes).
Ingekomen stukken
- Examenreglement CLZ 2020-2021
- PTA’s VMBO, HAVO, VWO 2020-2021
- Verscherping corona-maatregelen in de school
- Twee inkomende brieven van ouders m.b.t. verscherping coronaregels
2..Concept-verslag d.d. 21 september 2020
Het verslag wordt goedgekeurd.
3. Terugblik teammiddag MR
De teammiddag is als zeer prettig ervaren. Een goede start voor de oude en nieuwe MR-leden.
De MR vergaderingen zijn als volgt ingedeeld:
Deel A: bespreking onderwerpen en peiling standpunten
Deel B: Eventueel meer uitleg vragen
Deel C: definitieve besluiten vastleggen
4. Ingekomen stukken
Geen vragen over de stukken I t/m VI.
Instemming met:
- Examenreglement CLZ 2020-2021
- PTA’s vmbo, havo, vwo
- Verscherping corona-maatregelen
- Kosten per leerjaar
Opmerking: PTA’s waren (te) laat.
1

5. Verscherping coronamaatregelen in de school
De verplichting om in de gangen en bij verplaatsing een mondkapje te dragen, is tijdens de
teammiddag diezelfde dag uitvoerig besproken na de spoedaanvraag die de MR vanuit de
schoolleiding had ontvangen. De MR zal instemmen met het dit voorstel.
6. Update betreffende voorlopig ontwerp nieuwbouw CLZ
De bouwcommissie zal om advies gevraagd worden.
7. Onderwijs
Bevorderingsnormen: normen van 3HT zijn toegevoegd.
8. Schoolplan
Nog niet ontvangen .
9. Dag- en/of weekopening
Emile zal het plan opvragen van de Leerlingenraad en contact zoeken met de
Identiteitscommissie CLZ.
10. Opvang 1e klassen
De opvang bij uitval in de 1e klassen is ingeroosterd. Docenten hebben hier een vast uur voor.
Deel B Met de rector
-

-

-

Uitval door Corona: 6 medewerkers en 20 leerlingen. Het CLZ heeft meer dan
gemiddelde uitval (bron GGD). In 6VWO waren veel besmette leerlingen. Deze afdeling
is in zijn geheel een week voor de herfstvakantie naar huis gestuurd. De schoolleiding
hoopt met de verplichting tot het dragen van mondkapjes, de besmettingen terug te
dringen.
De schoolleiding heeft een noodplan opgesteld 40 minuten, halve klassen, online
lessen. Dit is de enige manier om met kleinere groepen in de school te zijn en zo de
onderlinge afstand te vergroten. De sectievoorzitters zijn uitgenodigd door te
schoolleiding om dit noodscenario te bespreken. Hiervoor is o.a. een extra studiedag
ingelast. In dit noodscenario voldoen we aan de onderwijstijd: alle lessen worden
gegeven, zij het wat korter dan 50 minuten.
Coronamaatregelen w.o. mondkapjes

(Toehoorders: twee ouders worden welkom geheten door de voorzitter en nemen plaats.)
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-

Tijdens de MR teammiddag is het onderwerp mondkapjes uitgebreid besproken, deels in
het bijzijn van de rector. De ingekomen brieven van ouders m.b.t. dit onderwerp, zijn ook
besproken. De schoolleiding heeft besloten de mondkapjes binnen school te verplichten.
De rector benadrukt het belang van de 1.5m afstand van volwassenen tot de leerlingen.
In de smalle gangen is dat vaak niet mogelijk. Eenrichtingsverkeer is helaas niet te
organiseren in ons gebouw. Er is wel een extra belsignaal ingesteld zodat docenten in
de gangen kunnen lopen zonder leerlingen. Ook is er een extra pauzeplek gemaakt op
het veld voor medewerkers.
De regering heeft nu het advies gegeven mondkapjes in schoolgebouwen te dragen. Dat
advies heeft de schoolleiding overgenomen in een verplichting tot het dragen van een
mondkapje binnen de muren van een school door alle gebruikers van het schoolgebouw.
De MR heeft een aantal reacties van ouders ontvangen op deze verplichting, deze zijn in
de voorbespreking besproken. De MR stelt meedenken op prijs en bedankt de ouders
voor hun bijdrage. Behalve het advies vanuit het ministerie en de VO-Raad is er ook een
dringende vraag vanuit de medewerkers om het verplicht stellen van mondkapjes. De
personele zorg staat hoog op de prioriteitenlijst van de schoolleiding. Het besluit is mede
daarom genomen om de mondkapjes te verplichten. Voorlopig zal er geen
strafmaatregel volgen bij het niet naleven van deze regel. Leerlingen die om
gezondheidsredenen het mondkapje niet kunnen dragen, worden vrijgesteld van de
verplichting.
Het gebouw moet ook goed geventileerd worden: ramen en deuren staan zoveel
mogelijk open. In het masterplan voor de bouw, zal de ventilatie meegenomen worden.

De voorzitter bedankt de toehoorders voor hun aanwezigheid, zij verlaten de vergadering.
11. Onderwijs
Het ministerie heeft vragenlijsten uitgezet bij de scholen om de eventuele achterstanden door
‘corona-onderwijs’ in kaart te brengen. Uitkomsten van het onderzoek zullen t.z.t. gedeeld
worden met de medewerkers en MR.
12. HOMI op het CLZ
Homi gaat met 40 leerlingen starten om de eerste PTA’s voor te bereiden.
Voor de huiswerkklassen van klas 2 zijn 130 inschrijvingen ontvangen.
13. Overgangsnormen 2020-2021
De normen worden ondanks corona niet bijgesteld. Leerlingen mogen hier echter niet de dupe
van worden: ‘strak in de regeling, soepel in de uitvoering’ is het motto.
14. Convenantgelden
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-

In K02 is met beperkte middelen een stilteruimte ingericht voor docenten.
Overdekte fietsenstalling wordt met architect besproken.
Extra schoolfietsen voor medewerkers zullen/kunnen worden aangeschaft.
Een offerte voor warme truien met logo wordt opgevraagd.
Convenance Gelden die dit jaar niet opgemaakt worden, kunnen misschien
overgeheveld worden naar 2021. De MR zal aan de GMR vragen of het mogelijk is dit
bedrag vast te zetten. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt het verlanglijstje afgewerkt.

15. Ontwikkelen schoolplan
Het tijdpad voor de ontwikkeling van het schoolplan komt ter tafel op de volgende
MR-vergadering.
16. Masterplan bouw
Fasering en communicatie zijn heel belangrijk. Graag voor OOP en leerlingen een formele plek
in de werkgroepen.
16. Ouderbijdrage
De excursies zijn uit de nota van de ouderbijdrage gehaald of zullen in mindering worden
gebracht op de ouderbijdrage. De vergoeding voor TTO stage buitenland is onder constructie.
TTO-bijdrage: daadwerkelijke kosten en spaargedeelte moeten duidelijk zichtbaar zijn. Rob zal
dit met Erwin doorrekenen.
17. Dag-/weekopening
Bij leerlingen is niet veel behoefte aan een dagopening. Wellicht wel in een andere vorm,
eenmaal per week. De leerlingenraad wordt hierbij betrokken.
18. Opvanglessen
Wens van docenten en leerlingen: verbetering van het inhoudelijke programma bij de opvang
van lessen. Dit zal besproken worden door de schoolleiding.
Gedeelte zonder rector
-

Bij spoedvraag door rector aan de MR benadrukt de MR in het proces het hebben van
minimaal 24 uur bedenktijd.

De MR stemt in met
- examenreglementen 2020-2021
- PTA’s cohort 2020-2020 en erratum
- Verscherping coronabeleid CLZ oktober 2020
- Ouderbijdrage (geleding ouders)
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De MR geeft een positief advies ten aanzien van het voorlopig ontwerp voor de
(vernieuw)bouw van het CLZ.
19. Wat verder ter tafel komt
- Op de studiedagen in oktober komt een interne cursus digitaal bijscholen i.v.m. online
lesgeven.
- De dochter van Erwin zorgde dit keer voor de zoetigheid in de pauze. De meningen
waren onverdeeld positief. Emilie neemt de deegroller over.
Sluiting
De voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering.
Marianne Engel
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