goedgekeurd jd.d. 10 mei 2021
Verslag MR CLZ d.d. 14 april 2021 - online
Aanwezig: Ester Beerepoot, Erwin van Essen, Noela de Goede, Hans de Haan, Vincent
Kraaijeveld (vz), Emilie Ram, Petra Visser, Rob Bijeman (deel B),
Afw. 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 vergadering. Fijn dat Rob zodanig herstelt is, dat hij aan de vergadering
in deel B kan deelnemen.
2..Concept-verslag d.d. 8 maart 2021
Het verslag wordt goedgekeurd, na enkele aanpassingen. De notulen moeten nog op de
website geplaatst worden.
3. Voortgang cie beloning OOP
De werkgroep, bestaande uit Ester, Noela en Hans, hebben een afspraak gemaakt met een oud
(G)MR-lid. Indertijd is dit onderwerp in de GMR besproken. Doel van het gesprek: inventarisatie
van besproken punten.
4. Uitkomsten tevredenheidsonderzoek Ouderraad
De deelnemende ouders waren meer positief dan negatief over het CLZ. Een lage score werd
behaald bij het onderwerp ‘studiekeuze’. De werkwijze/het proces behoeft verbetering. De
ouderraad heeft dit advies gegeven aan de werkgroep die zich bezighoud met het schrijven van
het schoolplan.
De OR wil haar achterban periodiek bevragen middels een enquete.
5. Deelformatieplan 2020-2021
De MR heeft het plan nog niet ontvangen. De MR is met name geïnteresseerd in de werkelijke
kosten van de nieuwe structuur (3 conrectoren + 7 afdelingscoordinatoren) in vergelijking met
de oude structuur.
6. Proces nieuwe MR-leden 2021-2022
Hans de Haan gaat met pensioen. Voor hem zal een nieuw lid gezocht moeten worden voor de
geleding personeel. De voorzitter zal een vacature stellen in het weekbericht. Bij meer dan 1
kandidaat zal er gestemd moeten worden.
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Ook Erwin van Essen gaat vertrekken. Hij gaat er vanuit dat zijn beide kinderen in juli het
VWO-diploma zullen ontvangen. Dit leidt inderdaad geen enkele twijfel.
De OR zal een nieuw lid voordragen.
7. Bespreking ingekomen stukken
I.
Pre-concept schoolplan: De MR heeft vandaag een vers-van-de-pers
concept-schoolplan mogen ontvangen. De MR stelt het op prijs al in dit voorstadium
geïnformeerd te worden. Emilie heeft niet de indruk dat de gesprekken met de LR zijn
meegenomen.
II.
Evaluatie profielkeuze VWO
Er volgt nog een evaluatie van het vak Muziek. Kunnen leerlingen die geen instrument
bespelen, ook aan dit vak deelnemen?
III.
Handleiding beoordeling conrectoren
De MR heeft een grondige procedure ontvangen. Zij vraagt zich af, of dit haalbaar is in
deze corona-periode (veel tijdinvestering van de rector)?
Deel B, met de rector
8. Actuele stand van zaken in deze corona-periode
Emilie merkt op dat er veel onduidelijkheid is bij leerlingen over (extra) herkansingen en de
toetsregelingen. In 4vwo worden toetsen gegeven buiten het toetsrooster om. Er zijn ook veel
projecten met deadlines. Dit alles levert leerlingen veel stress op.
De rector vraagt of Emilie hem concrete voorbeelden wil geven. Zij zal dit verzamelen. Als
docenten zich niet aan de afspraken houden, moeten de leerlingen dat melden bij de
afdelingscoördinator. Het is wel zo dat de regels steeds meer onder druk komen te staan.
Er zijn inmiddels 4 lestenten opgezet rond het gebouw. Nu kunnen aan grotere groepen
lesgegeven worden. Misschien kan gestart worden met het volledig lesgeven aan de 1e
klassen. De voor-examenklassen hebben echter ook prioriteit. Na de examens is er gelukkig
meer capaciteit beschikbaar. De schoolleiding stelt meedenken op prijs.
Sneltesten en onderwijs
Binnenkort zullen de sneltesten ontvangen worden. Elke medewerker ontvangt 25 testen.
Voor leerlingen is de procedure nogal gecompliceerd. Voor leerlingen tot 16 jaar moeten ouders
toestemming geven. Dit zou via wis-collect gevraagd kunnen worden. Het testen gaat op
vrijwillige basis. De uitkomst van een test hoeft niet kenbaar gemaakt te worden vanwege de
privacywetgeving. Er wordt een werkgroep opgericht om de werkwijze vast te leggen. De
voorkeur van de rector gaat niet uit naar een ‘teststraat op school’.
Privacy en bekendmaking covid-besmettingen
Als een corona-positief bevonden leerling zijn of haar naam niet kenbaar wil maken, moet de
school zich daar aan houden i.v.m. de privacy-wetgeving. De schoolleiding begrijpt de commotie
maar de persoon in kwestie beslist hierover.
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Overgangsnormen: deze worden niet gewijzigd/aangepast.
Pre-concept schoolplan versie I. Dit plan geeft al behoorlijk wat richting aan.Vanuit de leerlingen
lag er met name nadruk op duurzaamheid en zorg voor de planeet. De input van de OR volgt
nog. Het concept komt t.z.t. voor een commentaarronde.
Proces beoordeling/traject conrectoren en afdelingscoordinatoren
De afdelingscoordinatoren zijn ‘docenten met een taak’. Ook zij moeten een 360 graden
feedback formulier laten invullen.
De procedure voor 2 conrectoren is bijna afgerond. De procedure voor de 3e conrector zal eind
mei afgerond zijn. Het beschikbare assessment (afgenomen in de sollicitatieprocedure) wordt in
de beoordeling meegenomen.
Ook in dit coronajaar is een goede beoordeling mogelijk (stress, flexibiliteit enz. ).
De rector, als enig zittende schoolleider, beslist over de benoemingen. De MR vraagt om dit toe
te voegen aan de procedure. De rector zegt toe de tekst hierover aan te scherpen.
De rector vraagt in te stemmen met het beoordelingstraject.
De nieuwe structuur (x + 7) zal eind volgend jaar geëvalueerd worden. De kostenneutraliteit
wordt pas zichtbaar na vertrek van de heer Van Domselaar (per 1 mei 2021).
Werkdrukverdeling afdelingscoordinatoren: er is geen beleid per afdeling, wel een vaste voet
m.b.t. het aantal leerlingen.
Nationaal Plan Onderwijs
De Docentenraad heeft middels een enquête en een online meet de suggesties van docenten
verzameld over het wegwerken van eventueel opgelopen achterstanden. Hiervoor is incidenteel
6 ½ FTE beschikbaar.
Bouw
We zitten nu in de fase aanbesteding. De bouwaanvraag is gegaan. We liggen keurig op
schema. We wachten nu de reacties van de buurt af.
De inrichting is de volgende stap. Eerst aan de beurt zijn de binaslokalen en het buitenterrein.
De fietsenstalling zit aan het einde van het project. De rector zegt toe, dat ook dit goed zal
komen.
Evaluatie profielkeuze vwo
Er is meer tijd nodig om de resultaten van de veranderingen te kunnen meten. De lessentabel
moet terug naar de tekentafel. Wat wil het CLZ met het onderwijs. De kunstvakken zullen
meegenomen worden in de discussie. Het vak muziek zal volgend schooljaar geëvalueerd
worden.
Evaluatie toptalentschool
Helaas was er dit coronajaar weinig tijd om leerlingen te interviewen. Dit heeft echter wel de
aandacht van de coördinator bij een volgende evaluatie.
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Deel C
W.v.t.t.k.
● Punt van zorg van de OR: De tijd om te reageren is soms wat (te) kort.
● Sneltesten: goed idee om dit vrijwillig aan te bieden en om een werkgroep in te stellen.
● Procedure benoeming conrectoren: een gedegen stuk, onder voorbehoud van de
toevoeging dat de rector de beslissing neemt, stemt de MR unaniem in.
● De MR is voornemens het einde van dit schooljaar met een niet-online-etentje af te
sluiten
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur.
Marianne Engel
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