Goedgekeurd d.d. 8 maart 201
Verslag MR CLZ d.d. 18 januari 2021
Aanwezig: Rosanna Bosman, Vincent Kraaijeveld (vz), Emilie Ram, Petra Visser, Rob Bijeman
(deel B)
Online: Ester Beerepoot, Erwin van Essen, Noela de Goede, Hans de Haan (Cees van
Leeuwen en Bianca Toebosch bij agendapunt 10)
Alle leden geven toestemming voor publicatie op de website van het CLZ
1. Opening / mededelingen / ingekomen stukken
De voorzitter opent de MR-vergadering van dit schooljaar. Hij heet allen, fysiek en online,
welkom.
2..Concept-verslag d.d. 30 november jl.
Het verslag wordt goedgekeurd, na enkele aanpassingen.
3. Ingekomen stukken
- Zorgplan: met terugwerkende kracht goedgekeurd.
4. MR - onderwerpen indienen voor jaarplan
a. Profilering CLZ
b. Discriminatie (Petra/Docentenraad voorheen LAR)
c. Functiewaardering OOP (Ester en hr. Bosse (GMR))
d. Financiële situatie CLZ
e. Dagopening/weekopening, de C van CLZ (Emilie en mw. Van Wamel)
Subgroepjes beloning OOP en Identiteit worden opgestart.
5. Huishoudelijk reglement MR
Toegevoegd:
-Procedure bij spoed stemming: MR heeft 48 uur voor beslissing bij spoed stemming.
-Wat te doen bij uitblijven van een meerderheid in stemming: Is er bij een stemming geen
meerderheid voor of tegen het voorliggende voorstel, dan zal er na, mogelijk overleg, 24 uur
opnieuw gestemd worden. Bij het wederom uitblijven van een meerderheid voor of tegen vervalt
het voorstel. Er kan door de aanvragende groep vervolgens nieuw voorstel worden ingediend.
Dit nieuwe voorstel moet inhoudelijk verschillen van het voorstel dat vervallen is.
6. Evaluaties

1

Toptalentschool: helaas nog niet ontvangen.
Profielkeuze havo en vwo: helaas nog niet ontvangen.
Verslag vertrouwenspersoon: voor de volgende vergadering (van 8 maart).
7. Jaarplan MR
Akkoord, kan op de website geplaatst worden.
8. Planning opstellen schoolplan
De MR heeft instemmingsrecht.
De MR zal in het opstellen van het schoolplan na gaan of een ieder zich in het proces gehoord
voelt. Er zijn op dit moment nog geen leerlingen in het proces betrokken.
Een ‘werkdocument’ van het schoolplan ter inzage wordt door de leden van de MR op prijs
gesteld. Dit zodat de MR zich vast kan inlezen en voorbereiden.
9. Schoolondersteuningsprofiel
Het CLZ heeft een standaard ‘zorgprofiel’.
Deel B met de rector
Corona-update: De examenklassen komen naar school en worden per klas opgedeeld in 3
groepen. De gymzalen zijn ingericht voor grote groepen. De toetsen worden gepland in de
gymzalen. In de lokalen en gangen gaat het redelijk met de 1.5m. In het Grand Café is het
lastiger de jongelui uit elkaar te houden. Lo-docenten en OOP zijn ingezet bij surveillance.
De examens zijn uitgebreid met een derde tijdvak en een extra herkansing.
Overgangsnormen: de normen blijven ongewijzigd.
Mw. B. Toebosch, conrector vmbo en de heer C. van Leeuwen, conrector havo worden online
uitgenodigd de vergadering bij te wonen i.v.m. de volgende agendapunten.
10. Lessentabel bovenbouw
Havo:
Nieuw vak in HAT: NLT en Global Perspective (GP). Engels + wordt in 4h afgeschaft.
Er zijn nu meer vakken te kiezen, voor hetzelfde aantal leerlingen. Bij biologie of aardrijkskunde
kan dit 1 groep minder worden. Docenten hebben het vak NLT zelf geïnitieerd en houden
rekening met minder leerlingen.
Wiskunde D staat niet meer op de lessentabel. Dit vak wordt op een andere manier uitgevoerd,
informeel blijft het bestaan.
Vmbo:
Het vak D&P wordt op het CLZ beëindigd. Een van de redenen: er is geen docent meer
beschikbaar voor dit vak.
Het vak T&T (Techniek en Toepassing) komt hiervoor in de plaats. Dit vak sluit beter aan bij het
vervolgonderwijs.
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Niet alle vakkencombinaties zijn mogelijk: clusters worden dan te klein en er komen veel
tussenuren. Elk jaar kunnen de keuzes voor combinatievakken weer heroverwogen worden.
Er wordt binnen school nog een discussie gevoerd waar onder LOB valt: decaan of mentor. De
mentor zou met LOB ruimer gefaciliteerd moeten worden.
11. Planning Schoolplan
De rector zegt het werkdocument/meeleesdocument toe, voor 5 februari a.s.
Rector verteld dat er t.z.t. een hearing zal zijn voor het personeel en ouders/leerlingen.
Ook zullen de leerlingen bij de totstandkoming van het schoolplan betrokken worden.
Rector geeft aan leerlinggeleding aan hierover te gaan spreken met de voorzitter van de
leerlingenraad.
De MR ziet graag de onderwerpen ‘profilering’ en ‘discriminatie’ terug in het schoolplan.
12. Schoolondersteuningsplan
Dit plan weerspiegelt hoe het CLZ met zorg omgaat. Ouders kunnen zo een duidelijke keuze
maken voor het CLZ of een school met een meer uitgebreid ondersteuningsplan.
Er gaat een vast budget naar scholen met een basisondersteuningsplan.
In het document staat beschreven dat de MR is betrokken in het opstellen van het
schoolondersteuningsplan. De MR ervaart dit niet zo en zal hier kort over spreken met degene
die het plan hebben ingebracht.
13. Professioneel statuut
Het CLZ statuut voor professionalisering spreekt in de ogen van de raad op grote lijnen over de
verantwoording van de betrokkenen. De rol van de DR (DocentenRaad voorheen LAR) is hierin
belangrijk voor concretisering.
Mede vanuit de visie in dit statuut zal de LAR (leraren advies raad) zich omdopen tot DR
(docenten raad) de (personeelsgeleding) van de MR vindt het belangrijk een korte en heldere
lijn te hebben met de DR en probeert zodoende met regelmaat aanwezig te zijn bij de DR
bijeenkomsten. De DR zal actief inventariseren wat er leeft onder de docenten en daarmee een
bron van informatie zijn voor de personeelsgeleding van het MR.
14. Tevredenheidsenquete
De rector is tevreden over het aantal deelnemers en de uitslag. De tevredenheid is op de
meeste onderdelen gegroeid ten opzichte van vorig jaar.
De uitkomsten worden besproken met de schoolleiding, de Ouderraad en de Leerlingenraad.
De ouderraad en leerlingenraad zal in de volgende MR vergadering een terugkoppeling geven
van de uitkomst van de bespreking.
15. Bouw/masterplan
In september 2021 zal gestart worden met de verbouw. Ventilatie staat op de prioriteitenlijst.
Het definitieve faserapport (incl. kostenberekening) zal aan de MR worden toegezonden als
stuk voorafgaand aan de volgende vergadering. Een advies hierover graag op/nav. de
vergadering van 8 maart a.s.
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De bouw zal gefaseerd plaatsvinden. 11 lokalen zullen worden afgesloten. Een aanvraag voor
extra noodlokalen is inmiddels gedaan. Er wordt gestart met de ‘binaslokalen’.
Prognose voor de totale oplevering: voor de zomervakantie in 2023.
16. Toegezegde evaluaties
Toptalentschool: helaas nog niet ontvangen.
Profielkeuze havo en vwo: helaas nog niet ontvangen.
De voorzitter benadrukt het belang van evaluatie voor het kunnen doen van het werk van de MR
en vraagt de rector daarom met klem om de evaluaties alsnog aan te leveren voor de volgende
vergadering samen met het verslag van de vertrouwenspersoon
Deel C zonder rector
1.

Nabespreken deel B
● Overgangsnormen: de aangepaste versie nog niet ontvangen.
● Lessentabel bovenbouw: instemming unaniem. De MR wil graag op de hoogte
gehouden worden van de opbrengsten van de evaluaties.
● Lessentabel vmbo: instemming unaniem. De MR wil graag op de hoogte
gehouden worden van de opbrengsten van de evaluaties.
● Organisatie schoolplan: akkoord
● Schoolondersteuningsplan: akkoord
● Tevredenheidsonderzoek: ouders blijken meer tevreden dan leerlingen. Punt
komt op de agenda van de Ouderraad.
● Fasering masterplan: Misschien t.z.t. extra tijd inruimen voor bespreking.
● Professioneel Statuut: Akkoord.

2.

W.v.t.t.k.
Inventarisatie subgroepen:
Functieomschrijvingen/inschaling OOP: Noela, Hans en Ester
Identiteit = Emily en Vincent

3.

Rondvraag
Geen vragen.

4.

Bakbelofte Noela schuift door naar 8 maart.

Sluiting
De voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering.
Marianne Engel
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