Goedgekeurd november 2021

Verslag MR vergadering d.d. 9 november 2021
_________________________________________________________
Aanwezig: Ester Beerepoot, Rosanne Bosman, Vincent Kraaijeveld (vz), Erwin
Lijklema, Emilie Ram, Petra Visser, Marjo Zonnevylle
Afwezig m.b.: Noela de Goede

_________________________________________________________
A
1.

Welkom & opening

2.

Uit de geledingen van de MR (leerlingen, ouders en personeel)
Klankbordgroep 8 november jl.
Ouderraad: nog steeds op zoek naar versterking.
Leerlingenraad: ZLC is niet meer. LR wil graag een herstart. De LR Is
benaderd over het meedenken lessentabel en het kiezen van Goede Doelen.
OP: uitgaven convenance-gelden.

3.

Commissie Beloning OOP en commissie Identiteit
Beloning OOP: een gesprek met HR wordt ingepland.
Cie Identiteit is nu de Cie Kleur (mw. Van Wamel en de heer Marechal)

4.

Ingekomen stukken.
I
Jaarplan CLZ 2021-2022
Zie deel B.
II
(concept) Jaarplan medezeggenschapsraad CLZ 2021-2022
Dit beschrijft helder wie we zijn en waar we ons mee bezig houden. Doelen dit
jaar moeten nog beschreven worden. Vaststellen en publiceren, later een
appendix toevoegen met doelen.

1

B
5.

Verslag d.d. Opslagfactor: niet definitief vastgelegd op 1.6.
De rector is van mening dat de discussie zoals weergegeven in de notulen
geen representatief beeld geven van de werkelijkheid in de vorige
vergadering. De mr onderschrijft dit niet. Door deze beperkte weergave
is er naar het inzien van de rector onduidelijkheid ontstaan.
De raad vindt het van belang dat de rector zich herkent in de notulen en snapt
dat deze het als vervelend ervaart wanneer dit niet zo is. Afgesproken wordt
dat de notulen, deel B, vooraf ter inzage gestuurd worden aan de rector.
De notulen worden alleen door de MR goedgekeurd, dit blijft zo.

6.

Veiligheid in de gangen en fietskelders
Rector geeft aan dat er na de lockdown een stukje straatcultuur mee de
school in is gekomen. Over het algemeen gaat het echter vrij goed.
De mr verwijst naar de vroeger gebruikte gangsurveillance.
De gangsurveillance is indertijd afgeschaft vanwege taakverlichting. De
bereidheid van collega’s om te surveilleren groeit echter, vanwege de urgentie
van het gevoel de veiligheid voor leerlingen te vergroten in de gangen/ruimte
buiten het lokaal. De rector zal de een oproep doen voor surveillance voor
komende wintermaanden (meer leerlingen binnen) in het weekbericht.
Voor de ouders is route voor een melding over veiligheid misschien
onbekend. Er is geen protocol, maar mentor of docent hoort een ouder door
te verwijzen naar de afdelingscoördinator of conrector.
Bij pesten is de mentor het 1e aanspreekpunt. De mentor heeft een
‘meldingsplicht’ als het zijn of haar mandaat voorbij gaat. De
afdelingscoördinatoren gaan de mentoren in de komende tijd op de hoogte
stellen van deze procedure,

7.

-

Corona
De hoeveelheid besmettingen valt tot nu toe mee. Er is slechts 1 besmetting
gemeld. Het dragen van mondkapjes worden nog niet ingevoerd. De
weerstand onder leerlingen was indertijd erg groot. Mocht het advies komen
naar VO-scholen, dan gaan we dat direct invoeren.
Richtlijnen die gehanteerd worden op school:
Reizen en excursies zullen dit jaar niet doorgaan heeft de schoolleiding
besloten.
bij ouderavonden geldt 1.5 meter afstand, eigen verantwoording
de 2 bellen aan het begin van de les worden weer hoorbaar.
(eerste voor medewerkers en tweede voor leerlingen)
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8.
-

-

NPO-gelden
Huiswerkbegeleiding in periode is gestart. Er is nu meer capaciteit en kleine
groepen met 1 begeleider. Leerlingen met 0 onvoldoendes worden niet meer
aangenomen i.v.m. hoeveelheid aanmeldingen.
De vacature schoolmaatschappelijk werk is vervuld.
Een aantal klassen/clusters is gesplitst met inzet van NPO gelden.
Er is geïnvesteerd het mentoraat (opstart KOM-gesprekken).
Steunlessen met eigen docenten blijkt moeilijk op te schalen.
Voor Frans en economie zijn helaas geen docenten beschikbaar. We wachten
de cijfers af van het 1e rapport en hiaten welke blijven bij toetsen.

9.

Roosters en lestijden
De leerlingen zijn blij met nieuwe lestijden. Steunlessen het 9e uur kunnen
lastig zijn vanwege grote aantal tussenuren. Dit nadeel valt echter in het niet
bij de eerdere nadelen van de steunlessen in het 0-de uur.
Er wordt nog 1 keer gesleuteld aan het jaarrooster. Dat zal het definitieve
rooster zijn tot einde schooljaar.

10.

Buitenschoolse activiteiten en inhalen excursies
De schoolleiding heeft besloten dat het CLZ in dit schooljaar geen excursies
zal organiseren naar het buitenland.
Met als belangrijkste argumenten dat de eisen aan de organiseerbaarheid
helaas niet haalbaar zijn.
Alle leerlingen moeten kunnen deelnemen aan excursies wanneer deze in het
binnenland plaatsvinden, met en zonder QR-code.
Bij verplicht stellen van excursies, hoeven ouders niet te betalen. Het betreft
als altijd een vrijwillige ouderbijdrage. Het inhalen gemiste reizen is helaas
geen optie. De rector geeft aan te kijken of er excursie verplaatst kunnen
worden naar latere leerjaren. De raad benadrukt dat de vormende kant van
deze excursies gemist wordt bij leerlingen wanneer ze hier in het geheel niet
mee in aanraking komen in de schooltijd aan het CLZ.

11.

Steunlessen
Over de opslagfactor voor steunlessen is nog geen officiële afspraak
vastgesteld. De medezeggenschapsraad benadrukt het belang hiervan.
Dit gaat om een afspraak over arbeid welke inmiddels al wordt uitgevoerd.
In december wordt dit punt weer geagendeerd in de MR vergadering.

12.
12.1

Organisatie
Jaarplan CLZ 2021-2022
(Advies MR - WMS)
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Het jaarplan is ter informatie aangeboden, een advies mag gegeven worden,
maar hoeft niet. Het jaarplan wordt aan het eind van het jaar geëvalueerd. MR
ontvangt t.z.t. de informatie.
MR: Het is een mooie uitgangssituatie en een prima basisdocument.
Er zijn echter nog wel onduidelijkheden:
Er worden procedures genoemd. Niet duidelijk is wie die gaat
organiseren en controleren.
Wordt er aan het eind van het schooljaar gekeken wat er
gerealiseerd is.
De tijdelijke externe medewerker wordt hier meermaals genoemd,
maar die vertrekt in december.
Er zitten verschillen de formulering per afdeling: vmbo- zeer
afdelingsspecifiek, havo meer algemeen, vwo is niet specifiek.
12.2

Vorderingen proces herziening lessentabel
De sectieleiders, afdelingscoördinator en PMR-leden waren aanwezig bij de
bijeenkomst rondom het proces van herziening van de lessentabel.
Aan het proces worden toegevoegd het gesprek met de leerlingen en de
adviesvraag aan decanen. De MR vraagt op hoogte gehouden te worden van
wijzigingen en aanvullingen op dit proces. De rector geeft aan dat zolang er
geen radicale wijzigingen zijn, het plan niet wordt aangepast.
MR vraagt om een herzien document met de huidige wijzigingen.

12.3

Promotiemogelijkheden personeel CLZ 2021/2022
De cijfers rondom de vaststelling van de huidige formatie worden door P&O
nog eenmaal gecontroleerd. Hierna volgt de vaststelling van de omvang van
de sollicitatieronde. In november volgt de uitrol van de sollicitatieronde. De
BAC is samengesteld uit de schoolleiding.Rector vraagt advies over het
voorstel twee senior docenten toe te voegen aan de BAC.
De MR hier zal binnen 2 weken advies over geven. De MR blijft als
toehoorder/procesbewaker aanwezig bij de gesprekken in de sollicitatieronde.

13.

Jaarplan MR CLZ
De rector heeft hierover geen vragen. Hij vindt het wel een zeer
ambitieus plan. Hij doet de suggestie de plannen over 2 jaar uit te
verdelen.

14.

Bouw
Vanwege de overspannen markt in de bouwwereld, als gevolg van grote
vraag en hoge materiaalprijzen, is besloten het tijdpad 2
weken op te schuiven en daarmee de potentiële bouwers meer tijd voor
doorrekenen te gunnen. Start van de bouw is waarschijnlijk in februari i.p.v.
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januari. Er komen nog 3 noodlokalen bij, dan zijn er 13 noodlokalen.
15.
15.1

Lopende onderwerpen
Beoogde uitgaven convenantgelden 2021
(advies personeelsgeleding MR - CAO)
Dit document moet nog verder doorgesproken worden door rector en
de PMR. Het voorstel voor werkdrukverlaging kan worden gezien als
‘beloning in natura’ . De rector vraagt zich af of dit fiscaal handig is. Daarbij
is de uitvoering mogelijk ingewikkeld. De MR vraagt de rector navraag te doen
naar de toepassing van de fiscale regels bij uitvoering van dit advies.

15.2

Vaststelling van de formatie 2021/2022 n.a.v. teldatum 01/10/2021.
(Instemming MR - WMS)
De MR heeft wel het deelformatieplan ontvangen, maar geen vastgesteld
overzicht nav. de teldatum. De MR moet met de formatie instemmen en
vraagt zodoende om het overzicht nav. de teldatum.
Volgens de rector is het niet gebruikelijk dit overzicht nav. de teldatum met de
MR te delen.
De precieze uitwerking van de betreffende instemmingsbevoegdheid van de
MR wordt nagekeken en nader uitgezocht door rector en MR.

16.

Rondvraag
Vraag om advies van de schoolleiding: de 1e kerstdag valt op zaterdag
25 december. De wens van ouders en medewerkers is om de
ontwikkeldag van 7 juni verplaatsen naar vrijdag 24 december.

C
Nabespreken deel B
●
●
●
●
●

Communicatie: notulen ter inzage rector gedeelte B akkoord.
Surveillance gangen: oproep weekbericht.
Corona-beleid: mee met adviezen overheid.
Buitenschoolse activiteiten - info ook naar ouders
Steunlessen starten en gaan door tot einde schooljaar, vaststellen van
opslagfactor hiervoor wederom agenderen
● Jaarplan is bedoeld als werkdocument/handvat voor schoolleiding.
gegeven advies: negatief Advies MR - Advies tav jaarplan CLZ 2021:2022 - 22_11_2021.pdf
● Promotiemogelijkheden LC/LD Bac: 2 senior-docenten deel uitmaken
van procedure. Is dat wenselijk? pmr gaat in gesprek met senior
docenten om dit te peilen.
● Convenancegelden: PMR in gesprek met rector
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● Vaststelling formatie: PMR gaat uitzoeken hoe de WMS moet worden
geinterpreteerd op dit punt. Is deelformatieplan afdoende, of is ook de
vaststelling gewenst.
gegeven advies: neutraal Advies MR - Advies tav Promotiemogelijkheden personeel CLZ 2…
● Ontwikkeldag: 7 juni naar 24 december, verzoek schoolleiding.
gegeven
advies:
positief
Advies MR - Advies tav verplaatsing ontwikkeldag naar 24:12 CL…
5.

W.v.t.t.k.
--

6.

Sluiting om 21.41 uur
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