Goedgekeurd d.d. 12 april 2021
Verslag MR CLZ d.d. 8 maart 2021 - online
Aanwezig: Ester Beerepoot, Rosanna Bosman, Erwin van Essen, Hans de Haan, Vincent
Kraaijeveld (vz), Emilie Ram, Petra Visser, Kees van Domselaar, plv. rector (deel B),
Afw. m.b.: Noela de Goede
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. De rector wordt vanavond vervangen
door de heer Kees van Domselaar, plv rector.
2..Concept-verslag d.d. 18 januari 2021
Het verslag wordt goedgekeurd, na enkele aanpassingen.
3.
-

Functieomschrijving en beloning OOP ‘in de wacht’. Dit punt is indertijd door de GMR
besproken maar gestrand.
Identiteit: een plan m.b.t. de ‘C’ is gemaakt. Emilie probeert de LR hierbij betrekken bij
de invulling. Denk aan dag- of weekopeningen. Meer aandacht geven aan feestdagen.
Misschien kleine beschrijving toevoegen aan jaarkalender. Contactpersoon is mw. Van
Wamel.

4. Terugkoppeling Ouderraad
De ouderraad bespreekt op 15 maart de resultaten van de gehouden enquête onder ouders.
Aan de hand hiervan volgt een terugkoppeling in de MR vergadering van 12 april.
5. Ingekomen stukken
- Evaluatie toptalent: de MR zou graag feedback van leerlingen verwerkt zien.
- Bouw, def. ontwerpfase: alle kosten, incl. ventilatie oudbouw, is meegenomen. De heer
Poels heeft alle vertrouwen t.a.v. de uitvoer van het ontwerp.
Vragen: waar worden de zonnepanelen geplaatst, wanneer start de bouw.
- Planning opstelling schoolplan: Op 12 april moet het 1e concept naar Rob, instemming
MR staat gepland voor mei. De LR heeft nog geen gespreksdatum ontvangen.
Vraag: waarom moet het personeel zich voor de ronden inschrijven? De andere
geledingen zijn welkom met een afvaardiging.
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-

Brieven m.b.t. opening school voor de leerlingen: een duidelijke brief, maar voor
sommige leerlingen is de vele informatie ingewikkeld te begrijpen.
4V heeft veel stress over te maken toetsen. Examenleerlingen vrezen een ophoping van
toetsen omdat er veel toetsen ingehaald moet worden.

Deel B met de heer Kees van Domselaar, plv. rector
Omdat de rector corona heeft, wordt hij vervangen door de plv. rector. Een beetje bijzonder is dit
wel, want dit zal de laatste MR-vergadering zijn waar Kees aan deelneemt. Hij gaat op 23 april
a.s. met pensioen.
Mededelingen
- De rector en 4 leerlingen zijn besmet met corona. Met dagelijks rond de 640 leerlingen in
school is het een spannende tijd voor medewerkers en leerlingen.
Een compliment voor leerlingen en docenten: zij gedragen zich flexibel in deze
complexe situatie.
- De brief over de opening van de school is niet vooraf door leerlingen of vanuit het
perspectief van leerlingen gelezen.
Soms gaat snelheid ten koste van helderheid.
- Er wordt gezocht naar extra toetsruimtes. Huren van externe locaties is tot op heden niet
gelukt. De schoolleiding kijkt ook naar de mogelijkheid van het plaatsen van tenten op
het sportterrein, daarbij zal ook naar de Wifi voorzieningen moeten worden gekeken. De
examens zullen zoals vanouds plaatsvinden in de gymzaal.
- De resultaten van de examenleerlingen vallen niet tegen. Het PTA van de
examenklassen kan worden afgerond. Leerlingen krijgen het advies om deel te nemen
aan het 1e tijdvak. Er is met name zorg voor de achterstanden van de
voor-examenklassen.
- De overgangsnormen zullen worden gehanteerd zoals vastgesteld. Er zal soepel naar
de uitvoering gekeken worden. Leerlingen uit de 2TH-klassen krijgen wellicht de
mogelijkheid om te doubleren
Emily merkt op dat, ondanks de geplande toetsmomenten, de 4V-klassen ook toetsen maakt
tijdens een lesuur. Kees zegt dat dit niet de bedoeling is.
-

Schoolplan: in de vernieuwde planning hebben alle groepen een plek gekregen.
Rosanne meldt dat er voor de Leerlingenraad nog geen gespreksdatum gepland is. Zij
zal dit met mw. Toebosch opnemen. Kees weet niet waarom er een open inschrijving is
voor de medewerkers, een andere procedure dan voor de overige geledingen. Vincent
vraagt deze procedure na bij conrector Cees van Leeuwen.

-

Proces beoordeling nieuwe structuur
We zijn dit schooljaar gestart met 3 nieuwe conrectoren en 7 afdelingscoordinatoren. De
MR is benieuwd naar de procedure van de beoordelingen en de evaluatie van de nieuwe
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organisatiestructuur. Door de nieuwe gelaagdheid is de (interne) communicatie
complexer. Dit is aangegeven bij de schoolleiding en afco’s. Positief is dat er sneller naar
ouders wordt gecommuniceerd.
In deze structuur zijn verschillende (nieuwe) collega’s / schoolleiders actief.
De conrectoren vmbo en havo hebben een 360graden feedback enquête aan een aantal
collega’s verzonden. De conrector vwo moet dit nog in gang zetten.
Ook voor de afdelingscoordinatoren (afco’s) is een 360feedback enquête gemaakt.
De beoordelingsprocedure van conrectoren (functie) en leerlingcoördinator (taak) staat,
voor zover bekend, nog niet op papier.
De MR zal de rector vragen deze procedure(s) schriftelijk in te dienen voor de
MR-vergadering van 12 april aanstaande om daarover in gesprek te gaan.
Bouw: Het definitief ontwerp is klaar. Een schaduwbegroting wordt gemaakt in geval van
bezuinigingen.
Aannemers zijn uitgenodigd om in te schrijven. Dit loopt nog niet storm. Het is een groot
project, met ingewikkelde logistiek. In mei meer informatie over de inschrijving.
Het is belangrijk dat de mensen van de bouw over eigen faciliteiten kunnen beschikken
en zich niet in het schoolgebouw hoeven te begeven. Dit punt wordt meegenomen in het
schriftelijke advies aan de rector.
De zonnepanelen worden herplaatst. De bouw start in september 2021.
-

Evaluatie profielkeuze havo: de MR bedankt voor de volledige en overzichtelijke
evaluatie. Uitkomst van de evaluatie is een aanbeveling tot heroverweging van de
mogelijke keuzes in de havo profielkeuze. In de volgende MR-vergadering gaat de raad
graag met de rector in gesprek over de gedachten van de schoolleiding over deze
aanbeveling/heroverweging.

-

Toptalentschool: de evaluatie is vanuit het oogpunt van school geschreven. De MR ziet
graag informatie van de leerlingen hierin verwerkt en zal dit verwerken in de schriftelijke
reactie op deze evaluatie. Als suggestie wordt gedaan om (verplichtte) exit gesprekken
te houden met leerlingen om verbeterpunten en “wat had je er aan” meer boven tafel te
krijgen naast een periodieke vraag hierover aan de deelnemende leerlingen.

-

Kees bedankt de MR leden voor hun inzet voor het CLZ . Met name de inbreng van
ouders is belangrijk. De MR bedankt Kees voor het vervangen van de rector.

Deel C, zonder (plv)rector
-

Beoordelingstraject: De voorzitter zal de rector vragen de MR voor de vergadering van
12 april schriftelijk te informeren over de evaluatie ‘functioneren en organisatiestructuur’
en evaluatie ‘functioneren functies en taken binnen de nieuwe organisatiestructuur’.
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-

Schoolplan: MR adviseert positief t.a.v. het tijdspad zoals beschreven in de ingekomen
planning.

-

Onderwijs ABC/toetsdruk: Oplossing voor de toetsdruk is helaas op dit moment
redelijkerwijs niet te realiseren. Leerlingen wordt geadviseerd zoveel mogelijk
voorbeelden van knelpunten verzamelen en deze wanneer bekend direct met de
conrector te bespreken. Rosanne maakt een enquête voor de leerlingen.

-

Regels determinatie: Strikt en zonder veranderingen op papier maar met in gedachte
‘kansrijk’ in de uitvoering. Doubleren in dakpanklassen is dit jaar bij hoge uitzondering
een mogelijkheid.

W.v.t.t.k.
De leerlingen verdrinken in de hoeveelheid mails.
Cie OOP/beloning: op agenda in april.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.41 en wenst Rob en Noela van harte beterschap.
Marianne Engel
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