
Goedgekeurd d.d. 23 juni 2021
Verslag MR CLZ d.d. 7 juni 2021

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), Cees van
Leeuwen ( online bij toelichting schoolplan)

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. Alle leden zijn op school aanwezig en blij om elkaar weer te
zien.

De conrector havo, Cees van Leeuwen, zal bij de bespreking van het schoolplan online
aanschuiven.

2..Concept-verslag d.d. 10 mei 2021
Het verslag wordt goedgekeurd.
N.a.v.:

● Evaluatie van het vak muziek nogmaals na 5e of 6e jaar. Dan hebben alle klassen het
totale programma doorlopen.

● Besloten wordt de MR-notulen binnen 2 weken na de vergadering per app vast te
stellen. De informatie kan dan eerder naar de medewerkers en op de website.

● Afspraken met Homi: de toetsen worden niet gedeeld, het toetsmateriaal wel.

3. Ingekomen en verzonden brieven
De MR ontving een aantal brieven van bezorgde docenten n.a.v. de opening van de school.
Deze zijn door de secretaris beantwoord.
De personeelsgeleding van de MR heeft een brief verzonden aan de heer Slob en tweede
kamerleden van de commissie onderwijs  n.a.v. het besluit om de scholen nog voor de
zomervakantie te openen.
Hierop is gereageerd met een ‘bericht van ontvangst’.
De rector heeft aangegeven dat de schoolleiding voornemens is nog een aparte brief te sturen
naar de minister en het ongenoegen over het besluit aan te geven bij de VO raad.
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4. Beloning OOP
Er wordt weer een afspraak gemaakt met een oud-GMR-lid om te achterhalen wat indertijd de
aanleiding en het doel was om dit binnen de GMR te bespreken. Het agendapunt wordt
doorgeschoven naar volgend jaar. Het OOP zal gevraagd worden om voorbeelden aan te
dragen van (nieuwe) taken die niet in de huidige functieomschrijving staan.

5. Identiteitscommissie
De commissie heeft dit jaar een voorzichtige start gemaak. Bij vieringen welke een betekenis
hebben in het Christelijk jaar worden nu dagopeningen verstrekt aan docenten vanuit de
commissie identiteit. Volgend schooljaar worden de plannen verder uitgewerkt en verbonden
aan het nieuwe schoolplan.

6. Voortgang werving OMR/PRM/GMR-lid
Erwin Lijklema is verkozen als nieuw MR lid voor de personeelsgeleding. Gretha Huisman zal
namens het CLZ plaats te nemen in de GMR. Erwin Lijklema zal een uitnodiging ontvangen om
de laatste MR-vergadering bij te wonen. Alle kandidaten zullen persoonlijk worden bedankt voor
hun interesse en deelname aan de verkiezing. De MR is blij met de zes kandidaten die zich
verkiesbaar hebben gesteld en plaatst dit als een signaal van betrokkenheid. De Ouderraad
spreekt deze week verder over een nieuwe afvaardiging.

7. Afsluitende vergadering 5 juli a.s.
Start om 16.00 uur, bbq op het sportterrein.

8. Concept-schoolplan
Het stuk is zeer toegankelijk geschreven. De geledingen valt op dat de input veelal samen is
gevat en daarmee minder specifiek is als ingebracht. We wachten toelichting af van Cees van
Leeuwen in deel B.

9. Beoordelingsprocedure conrectoren
De procedure voor beoordeling van conrectoren is voor de conrector vwo nog niet afgerond.

Deel B - met rector

10. Actueel
● Omdat er dagelijks weer plm. 1000 leerlingen in het gebouw zijn, hebben 8 docenten

gevraagd les te mogen geven in een groot lokaal. Deze aanvragen konden worden
gehonoreerd.

● Er zijn in alle klassen sneltesten uitgedeeld. De testen kunnen ook dagelijks afgehaald
worden tussen 09.00 - 10.00 uur. Leerlingen is gevraagd zich twee maal per week te
testen. Hiervoor ontvangen alle leerlingen twee maal per week een test alert in de mail.
Deze alert zal niet naar de leerlingen worden verzonden die eindexamen hebben
gedaan aangezien die geen les meer hebben op school.

● De mondkapjesplicht blijft gehandhaafd als ook de 1.5 m afstand tot volwassenen.
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● Tijdens de toetsweken zijn er geen lessen.
● Er komt 1 herkansingsmoment.
● Bij een onvolledig dossier kan een leerling in de bespreekmarge terecht komen. Het

rapport wordt getoetst aan de bevorderingsnormen. De bevorderingsnormen voor
schooljaar 2020-2021 zijn door de schoolleiding opgesteld. De medezeggenschapsraad
heeft op 30/11/2020 (vergadering 3 van lopende schooljaar) ingestemd met de
bevorderingsnormen, deze blijven ongewijzigd.

● In dakpanklassen (klas 1 en 2) kan dit jaar gedoubleerd worden.
● De rapportvergaderingen worden fysiek gehouden.
● De VO-Raad heeft het ongenoegen uit het veld over de opening van de scholen

overgebracht aan minister Slob. De rector is benieuwd wat er gebeurd met de scholen
die besluiten niet open te gaan. Informatie hierover zal hij delen in het weekbericht.

11. NPO-gelden
De schoolleiding maakt een plan voor besteding van de gelden. Dit zou een plan moeten zijn
voor 2 jaar. De voorkeur gaat echter uit naar spreiding over 4 jaar. Deze keuze is echter (nog)
niet mogelijk.

Het plan in grote lijnen:
● extra hulp in de vorm van bijles/huiswerkbegeleiding

De schoolleiding wil graag dat de bijlessen gegegeven worden door eigen docenten in
het 0e uur. Een lio-stagiaire zou een klas over kunnen nemen zodat de (senior)docent
de bijlessen kan geven

● versterking mentoraat
● sociaal-emotionele hulp voor groepen/groepsvorming
● schoolmaatschappelijk werk in school halen (ondersteuningsteam)
● Lesrooster van 45 minuten met het 0e uur als toetsband.

Door de toetsband is er minder lesuitval. De toetsband was ook een advies van de
Docentenraad.

Van de LR heeft de schoolleiding nog geen input ontvangen. Noela biedt aan om de LR te
helpen om o.a. dit soort vragen van de schoolleiding meer formeel aan te pakken. Het aanbod
wordt graag aangenomen door Emilie en Rosanne.

Het plan wordt voor de zomervakantie aan de MR aangeboden voor instemming. Dit zal in
samenhang met het deelformatieplan gebeuren. Verwacht knelpunt zal wel zijn het krijgen van
voldoende capaciteit. Het kan oplopen tot tijdelijk 14 á 16 extra docenten waarnaar elke school
waarschijnlijk op zoek zal zijn.

12. Centraal Examen
Gelukkig zijn er weinig zieken en heeft een groot aantal kandidaten volledig deelgenomen aan
het 1e tijdvak. Er zijn geen ongeregeldheden vastgesteld in de afname van de examens.
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13. Rooster en schooltijden 2021-2022
Het lesuur duurt 45 minuten, het 8e uur duurt tot 16.20 uur. Er worden meer pauzes ingelast
dan in het huidige rooster zodat er ook op een meer reguliere tijd kan worden gelunched.
De leerlingen zijn blij met 45 minuten: 40 minuten was te kort. De toetsband wordt ook als
prettig ervaren.
Docenten hebben in coronatijd minder minuten les gegeven, een lesuur duurde oorspronkelijk
50 minuten, nu 45 minuten. Besloten is om deze tijd dit jaar niet te verdisconteren via het
taakbeleid (normjaartaak). Van docenten mag echter verwacht worden dat ze, wanneer dat
weer wenselijk is, weer lesuren van 50 minuten verzorgen.

14. Convenantsgelden
De MR stuurt een herinnering aan de medewerkers om ideeën aan te leveren voor de besteding
van de convernantsgelden van 2021. De rector maakt een overzicht wat er tot op heden met de
gelden is gerealiseerd en waarvoor geld gereserveerd is. Dit wordt samen met het
inventariseren gedeeld met het personeel.

15. Schoolplan
Toelichting door Cees van Leeuwen: de commissie heeft uit alle geledingen informatie
gekregen. Het plan weerspiegelt de huidige en toekomstige verwachtingen voor het CLZ.

Opmerkingen en vragen
Het is een toegankelijk document, de genoemde begrippen passen goed bij het CLZ.
Hoe worden de prioriteiten vormgegeven, wie nemen er plaats in de werkgroepen?
Versterking van de positie van het mentoraat is nodig. De beschreven onderdelen van het
schoolplan zijn niet in alle gevallen even concreet. De leerlingen zijn tevreden over het plan. De
belangrijkste punten die de LR heeft aangedragen, zien zij in het plan terug. ICT-mogelijkheden
beter gebruiken voor individueel onderwijs. Identiteit zou in de prioriteitenlijst moeten staan.

16. Voortgang procedure conrectoren
De procedure is voor de conrectoren vmbo en havo afgerond. Met voor beiden een positieve
beoordeling. Voor de conrector vwo ontbreekt het onderdeel 360 graden feedback en reflectie
hierop nog. Naar verwachting van de rector zal dit binnen twee weken afgerond worden, waarna
ook beoordeling van de conrector vwo kan worden afgerond.
De beoordeling afdelingscoördinatoren is uitgezet bij de conrectoren.

17. Bouw
De aanvraag voor extra gelden ten behoeve van ventilatie is toegekend. Er wordt een
ventilatieplan gemaakt, ook voor de oudbouw. Het CLZ krijgt dan het predikaat: “ Frisse klassen
scholen C”. Hierdoor wordt de start van de bouw met drie maanden uitgesteld (november i.p.v.
augustus). Dit predicaat is volgens de rector het hoogst haalbare voor de oudbouw.
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Deel C zonder rector

● Advies aan leerlingenraad m.b.t. het schoolplan: kijk of de duurzaamheid goed verwoord
is. Er is mogelijkheid aan te geven dat onderdelen nog niet voldoende terug komen.

● Bij het schoolplan is het bewaken van de inhoud en voortgang van de werkgroepen van
belang.

● Opstartdag MR schooljaar 2021-2022: Teammiddag met eventueel een training.
Aangegeven wordt dat de bijdragen vanuit de ouderraad (gedeeld met de MR) over het
schoolplan met “te verbeteren punten” ook als input voor de MR kan worden gebruikt als
aandachtspunten.

● Evaluatie structuur en verloop van MR-vergaderingen staat op de planning.

Marianne Engel
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