
Verslag MR CLZ d.d. 10 mei 2021 - online

Aanwezig: Ester Beerepoot, Rosanne Bosman, Erwin van Essen, Noela de Goede, Hans de
Haan, Vincent Kraaijeveld (vz), Emilie Ram, Petra Visser, Rob Bijeman (deel B),

Alle leden geven toestemming voor publicatie op de website van het CLZ

A. Algemeen en Voorbespreking deel B

1. Opening / mededelingen / ingekomen stukken
De voorzitter opent de vergadering. Er staan nog 3 vergaderingen op de planning.
De conrector VWO, Hendrik Jan Veenstra, zal bij punt 9.3 online aanschuiven.

2..Concept-verslag d.d. 12 april  2021
Het verslag wordt goedgekeurd.
Benadrukt wordt dat het doel het thema “Beloning OOP” in eerste instantie een inventarisatie is.
De evaluatie muziek is een tussentijdse evaluatie. Volgend schooljaar is de cyclus rond en volgt
een evaluatie over de 1e twee jaren muziek op het CLZ

3. Voortgang cie beloning OOP
Inmiddels is er een gesprek geweest met het ex-lid van de GMR die aanwezig was bij de
bespreking van dit onderwerp in de GMR. De procesdocumenten zijn door de werkgroep
opgevraagd en zullen worden doorgenomen.
De commissie wil bijvoorbeeld weten of de OOP-titels CVOG-breed gelijk zijn getrokken, hoe de
verdeling tussen taken junior en senior is, de zwaarte van de functies (weging) en of er nieuwe
taken zijn en of die zijn vastgelegd.

4. Werving MR-leden
De OR heeft nog geen nieuwe vertegenwoordiging. De OR vergadert deze week.
Er komt een wervend stukje voor een nieuw PMR lid in het weekbericht voor de medewerkers.

5. Evaluaties (eigen) geledingen MR en afsluitende MR-vergadering
Afgesproken wordt dat de leden binnen hun eigen geleding zorgen voor een evaluatie. Dit in
aanloop naar het jaarverslag MR.
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6. Afsluitende vergadering en MR bijeenkomst MR 2020/2021
De laatste vergadering is op 5 juli. We starten zo mogelijk om 16.00 uur en sluiten af met een
gezamenlijke maaltijd, eventueel georganiseerd op school.
We nemen dan afscheid van Erwin en Hans.

7. Ingekomen stukken
Ontvangen van de schoolleiding, i.c. de heer Veenstra, het verzoek tot een wijziging in de
profielkeuze VWO: de vakken kunst en muziek kunnen niet samen gekozen worden in het
profiel C&M. Dit blijkt niet goed in te roosteren. Een leerling kan het vak eventueel wel kiezen
als extra vak.
De MR wil weten of er gesproken is met de kunstdocenten: wordt de werkdruk niet groot om dit
vak als extra vak aan te bieden bijvoorbeeld. Is ook de werkdruk voor de leerling haalbaar om
dit vak buiten het rooster om te volgen.

Deel B met de rector

9. Actueel
9.1 De lestenten zijn vandaag actief ingezet. De rector is blij dat er nu meer leerlingen naar
school kunnen komen.
Ouders en leerlingen hebben middels een brief een oproep ontvangen voor zelftesten van
leerlingen op school. Dit gaat op vrijwillige basis, de uitkomst van de zelftest hoeft niet bekend
gemaakt te worden (AVG). Een testcoördinator (vrijwilliger) wordt gezocht (NB inmiddels: is
gevonden) en zal op afroep aanwezig te zijn om de zelftesten uit te reiken aan de leerlingen.
Leerlingen jonger dan 16 jaar moeten een toestemmingsverklaring hebben van hun ouders.

De voorzitter heet de heer Hendrik Jan Veenstra welkom.

9.3 Wijziging profielkeuze C&M - muziek en kunst
De kunstdocenten zien ook in dat het parallel inroosteren van Kunst en Muziek  een
roosterprobleem oplevert (veel tussenuren voor de leerlingen die deze vakken niet gekozen
hebben). Natuurlijk vinden zij dit jammer.
De sectie Kunst is bezig met plannen voor het versterken van het kunstonderwijs in de
onderbouw zodat meer leerlingen kiezen voor een kunstvak. De heer Veenstra draagt de
kunstvakken een warm hart toe.
Deze profielwijziging heeft consequenties voor 4VWO van het schooljaar 2022-2023.
Vanuit de MR wordt de suggestie gedaan om vanuit het Nationaal Plan Onderwijs ook in te
zetten op samen muziek maken voor de sociale ontwikkeling en zo muziek meer te stimuleren.
Dit kan het probleem in de toekomst oplossen. De schoolleiding vindt dit een goed idee waar
zeker naar zal worden gekeken.

10.1 AB-V-roosters tot einde schooljaar
De overweging hierbij - meer leerlingen op school, 600-800 leerlingen - is om ‘ontaarding’ tegen
te gaan. Het sociale aspect weegt zwaar.
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10.2 Schoolexamens, examenprogramma, Centraal Examen
De schoolexamens worden afgenomen volgens het PTA.
Het Centraal Examen start op 17 mei. Om docenten te ontzien is een surveillanceschema
gemaakt met zoveel mogelijk niet-docenten. Ook vrijwillige ouders zijn ingezet, waarvoor dank!
Met examendocenten die in de knel komen met de korte correctietijd zijn afspraken gemaakt.

11. Organisatie
11.1 Schoolplan
De reacties op het eerste concept waren positief. Opgemerkt werd wel dat sommige teksten
aangescherpt mochten worden. De duurzaamheidsgedachte kwam te weinig uit de verf. Met
name de leerlingen dringen hierop aan.
De planning ligt nog op schema, de werkgroep werkt met plezier aan de opdracht en het 2e
concept volgt. Ook de bijdragen van de OuderRaad is doorgezonden naar de schrijfgroep.
Vincent nodigt Cees van Leeuwen uit voor de volgende vergadering (voorzitter werkgroep
Schoolplan).

11.2 Inzet Nationaal Plan Onderwijs
Advies van de Docentraad (DR) wordt binnenkort verwacht. Inzet wordt gevraagd bij
onderwerpen als: duurzaamheid, moet aansluiten bij het schoolplan (mentoraat/lerenleren).

8.3 Toetsband
De toetsband (08.25-09.15 uur) bevalt goed en blijft misschien ook na de vakantie nog bestaan.

11.4 Convenantsgelden 2020/beoogde besteding
De MR wil graag een overzicht wat er tot op heden is uitgegeven en wat er nog op de planning
staat. De rector zal deze gegevens in het weekbericht vermelden. Het geld voor een
fietsenstalling en oplaadpunt elektrische fietsen is gereserveerd.

11.5 Convenantsgelden 2021
Een nieuwe ronde inventarisatie voor besteding van convenantsgelden is wenselijk.

11.6 Huiswerkbegeleiding - kwaliteit op niveau?
Er is een contract gesloten met Homi voor bijlessen. De kwaliteit is voldoende. Klanten zijn door
Homi benaderd met de vraag naar tevredenheid. De bijlessen worden gegeven door studenten.
Er zijn nu 140 leerlingen aangemeld. Voor de meivakantie waren er 180 leerlingen
ingeschreven.  Emilie is tevreden over de bijlessen van Homi en hoort dit ook van andere
leerlingen.
Homi heeft een contract voor 1 jaar. Na dit jaar worden het contract opnieuw bekeken.
NB Instituut Maltha huurt ruimte bij het CLZ en heeft niets te maken met Homi.
De rector geeft aan dat het CLZ zal moeten wennen aan het onderdeel huiswerkbegeleiding
door een externe instantie. Bij sommige docenten wordt er weerstand gesignaleerd tegen het
delen van lesstof. Dit (weerstand) is niet de bedoeling.
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De optie voor bijles middels het i-uur model (als gehanteerd in 3VMBO-T) komt ter tafel. Petra
vraagt zich af wat de opbrengst is van het i-uur van 3VMBO. Op dit ingeroosterde uur moeten
leerlingen zich inschrijven voor een vak waarvoor ze extra uitleg nodig hebben. Het i-uur staat
onder leiding van een docent.
Deze mogelijkheid lijken Emilie en Rosanne ook wel interessant voor bovenbouw, op vrijwillige
basis.
Via KOM gesprekken wil de schoolleiding ook openingen zoeken om het bijles aspect iets
minder vrijblijvend te maken.

12. Bouw
12.1 De planning loopt slechts 1 week achter. Voor de zomervakantie zal de gunning worden
gegeven. Vijf aannemers gaan een offerte uitbrengen. Vanwege corona zijn de prijzen voor
bouwmaterialen helaas flink gestegen.
Er is inmiddels toestemming verkregen voor extra noodlokalen op het terrein.
Een bouwopzichter zal worden aangesteld.
Hoewel de heer Van Domselaar met pensioen is, zal hij nog een derde bouwbulletin schrijven.
De architect geeft voor de zomervakantie nog een presentatie aan de medewerkers. Rob hoop
dat dit weer life geregeld mag worden.

Deel C - nabespreken deel B

15. W.v.t.t.k.
- (Vrijwillige) surveillanten moeten duidelijk instructie ontvangen over het reilen en zeilen

in een examenzaal.
- Een toets moet binnen 14 dagen nagekeken zijn. Als een docent zich niet aan deze

afspraak (kan) houden, kunnen de leerlingen hun mentor informeren.

14. Profielwijziging VWO
De Raad stemt unaniem in met het voorstel: in het profiel C&M kan 1 kunstvak gekozen
worden. De MR is tevreden met de uitleg van de heer Veenstra en heeft vertrouwen in de
aandacht van de schoolleiding voor de kunstvakken.

12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur scherp. Taart van Noela wordt maar weer eens
doorgeschoven.

Marianne Engel
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