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Aanwezig: Rosanne Bosman, Emily Ram, Ester Beerepoot, Marjo Zonnevylle, Petra Visser,
Erwin Lijklema, Hans van Breugel, Vincent Kraaijeveld

A
1.

Welkom & opening
De voorzitter informeert hoe de leden dit MR-jaar ervaren hebben.
Hans van Breugel, vervanging van Noela de Goede, vindt het jammer dat hij
de MR gaat verlaten. Hij vond het een interessante tijd.
Erwin is van mening dat in de verstandhouding met de schoolleiding echt wat
bereikt is.
Vincent vindt dat we een te grote hoeveelheid (te veel) inhoudelijke stukken
hebben moeten behandelen.
Marjo: Er was dit jaar veel leeswerk, dezelfde stukken staan regelmatig weer
op de agenda. Misschien moet de schoolleiding de MR eerder meenemen in
stappen om de herhalingen te voorkomen.
Ester: Er waren dit jaar interessante onderwerpen, het was een leuk jaar, met
inderdaad veel leestijd.
Hans: deze MR is inhoudelijk goed bezig, we zijn geen orgaan voor alleen
hamerstukken.

2.

Verloop van proces werving en selectie nieuwe rector
Klikgesprek: De MR zal aangeven bij voorkeur met de hele MR bij dit gesprek
aanwezig te zijn.

3.

Herziening lessentabel CLZ - doorspreken laatste voorstel / stemmen
Een belangrijke reden om te lessentabel aan te passen, waren de financiën.
Een duidelijke onderbouwing van de cijfers en de bezuiniging die de
lessentabel oplevert, ontbreekt echter.
De nieuwe lessentabel wordt in stemming gebracht:
6 stemmen voor.
2 stemmen tegen.
Reactie nee-stemmers:
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-

het was een lang traject maar bereikt deze lessentabel het beoogde
resultaat?
Het financiële tekort zit niet alleen in de lessentabel, onduidelijk is waar
nog meer tekorten zijn?

De ja-stemmers
- Minder uren op het rooster is goed, maar de aanstaande leerlingen en
ouders weten nog niet dat Frans in 1TH niet meer op het rooster staat.
- Goed dat er bezuinigd wordt, maar de argumentatie had beter
gemoeten. Dit is echter een goede start om de financiën van de school
op orde te krijgen.
- De inhoudelijke onderbouwing is goed, goede doelstelling, voordeel
voor de leerlingen. De financiële onderbouwing moeten we los van de
lessentabel zien.
De MR wil graag meer zicht krijgen op de financiën op schoolniveau.
Als er veel kritiek komt van ouders (geen Frans op de lessentabel vmbo) wat
zal dan de reactie zijn van de SL?
Ingezonden brief van de sectie Frans: waarom staat er nu ook 1 uur Frans
minder de afdeling havo/vwo.
4.

Evaluatie taakverdeling en belasting - mr 2021/2022
–

5.

Wensen ten aanzien van taakverdeling en belasting - mr 2022/2023.
Vincent blijft voorzitter, de taak van secretaris wordt misschien weer
overgenomen door Noela.

6.
7.

B
8.

Ingekomen stukken:
I
Voorstel herziening lessentabel CLZ per 22/23
II
Argumentatie bij herziening lessentabel CLZ
III
Aanbiedingsbrief bij voorstel herziening lessentabel CLZ
(Schoolleiding - 02-06-2022)
II
Lesopvang eerste klassen - vanaf 2022/2023
(Rector - 17-05-2022)
Met rector
Actueel
8.1.
Voorbereidingen schooljaar 2022/2023
Het schooljaar zal waarschijnlijk starten zonder rector.
De voorbereidingen voor het schooljaar 2022-2023 zijn al gestart, de
formatie en prognose zijn bijna afgesloten.
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Ook de begroting is bijna afgerond. Die ziet er voor komend schooljaar
goed uit i.v.m. genomen bezuiniging. Er zijn ook veel subsidies
aangevraagd en toegekend. Er zijn nog twee openstaande vacatures:
muziek en toa.
De lessenverdeling gaat deze week naar de secties, als ook de
normjaartaak.
De portefeuilles van de rector zijn verdeeld onder de conrectoren. De
bestuurder heeft het voornemen 1 dag in de week op het CLZ zijn in de
periode zonder rector.
De BAC wil graag alle sollicitatiebrieven lezen om het vertrouwen in de
procedure te vergroten. Nu zijn enkel de sollicitatiebrieven die door het
wervings en selectiebureau worden doorgezet zichtbaar. Dit verzoek
zal de MR aan de bestuurder richten.
9.

10.

Onderwijs
9.1.
Verloop centraal schriftelijk examen
Het 1e tijdvak is prima verlopen. 22 kandidaten hebben zich al voor het
2e tijdvak aangemeld. De bemensing voor het 3e tijdvak is op orde.
9.2.

Inzet nationaal plan onderwijs (NPO) 2021-2022
Er zijn geen veranderingen. De evaluatie is in het weekbericht
gepresenteerd, maar nog niet aan MR. Dit wordt alsnog geregeld.
We geven in het plan voor 2022/2023 tweederde uit en bewaren een
derde voor het volgende schooljaar (2023/2024).

8.3

Erratum CKV-havo
Dit komt erg laat in het jaar, wel is wel in het voordeel van de
leerlingen. In het vernieuwde tijdpad zit een extra check ingebouwd om
foutjes in de uitvoering via procedure te voorkomen.

Organisatie
10.1. Voorstel herziening lessentabel CLZ per 2022-2023
MR stemt met nipte meerderheid in met de nieuwe lessentabel.
Financiële paragraaf: het verband tussen de tabel en bijbehorende
toelichting: het effect daarvan zien we niet terug in het bedrag per
leerling.
Start van het proces herziening lessentabel was de financiële
argumentatie voor het wijzigen van de lessentabel. MR kan de
argumenten niet terugvinden in de financiële onderbouwing.
Rob: de begroting is openbaar en bij de GMR belegd. Het ging ook om
harmonisering van de lessentabel. We geven te veel lessen uit voor
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onze bekostiging. Dat gaan we met de nieuwe lessentabel recht
rekken.
De mondelinge toelichting van de rector was altijd duidelijk, de
argumentatie op papier was minder duidelijk.
Rector geeft de MR het advies om ‘dichter op de bal spelen’ inzake de
financiën. De formatie is nu strakker georganiseerd (vervanging,
externen enz. ).
De MR gaat de vinger aan de pols houden voor het vak Fransin het
havo/vwo. De schoolleiding is in gesprek met de sectie om te zoeken
naar verklaringen waarom er zoveel slechte cijfers bij het vak Frans.
Het aantal uren zou genoeg moeten zijn, in vergelijking met andere
scholen.
Voor sommige secties is de fasering nog wel een bespreekpunt. Met
name bij de sectie natuurkunde / techniek.
De rector begrijpt de voorzichtigheid om tabel goed te keuren i.v.m. de
consequenties voor het vak Frans. De rector nodigt een afvaardiging
van de MR uit om de financiën nogmaals door te nemen.
10.2.

Evaluatie veranderen organisatiestructuur (per sept. 2020)
De rector zal met met een aantal belanghebbenden een interview
houden en hiervan verslag maken. De evaluatie is beschikbaar voor de
volgende vergadering op 27 juni.

10.3.

Evaluatie van NPO plan 2021-2022
De evaluatie is beschikbaar voorafgaand aan de volgende vergadering,
27 juni

10.4.

NPO plan 2022-2023
Stuk is er voorafgaand aan de volgende vergadering, 27 juni

10.5.

Deelformatieplan schooljaar 2022-2023
Stuk is er voorafgaand aan de volgende vergadering, 27 juni

10.6.

Lesopvang eerste klassen taakbeleid
Het voorstel is nog niet in de MR besproken. Het voorstel is wel in lijn
met wat we tot nu toe gehad hebben: minder uur in de vaste voet. De
lesopvang staat apart op de normjaartaak.
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Er is geen controle op de invulling. De spelregels staan in het
handboek. Vanuit bezuinigings- en effectiviteitsoogpunt is dit
aangepast.
De lesopvang wordt alleen gedaan door onderbouwdocenten. Rector:
is voorstander van om deze lasten met z’n allen dragen, de regeling is
dan meer solidair. MR zal het advies meegeven om alle docenten in te
zetten voor de opvang.
10.7.

Ouderbijdrage schooljaar 2022/2023
De bedragen voor de excursies zijn nog niet bekend. De TTO-bijdrage
is niet dekkend. Dit is het komende jaar punt van bespreking. Het is
onwenselijk wanneer een groter gedeelte van de reguliere bekostiging
naar de TTO-afdeling gaat. Anderzijds moet de TTO-afdeling
toegankelijk zijn voor alle leerlingen en de bijdrage moet dus niet te
hoog zijn. We moeten waken voor een elitaire uitstraling.

11.

Bouw
11.1. Vorderingen: aanbesteding van (ver)nieuwbouw CLZ.
De aanbesteding is opnieuw in de markt gezet. 30 juni meer nieuws.

12.

Lopende onderwerpen
12.1. Convenantgelden 2021.
De nieuwe fietsenstalling(en) voor docenten met laadpunten voor
elektrische fietsen staat/staan (nog steeds) op de lijst en de lijst is
overgedragen aan de bestuurder.

C
13.

Concept maken voor instemming, benoeming financiën en het vak Frans.
Lesopvang 1e klas: advies PRM; unaniem positief.
Advies: alle docenten, onder- en bovenbouw, inzetten voor opvang.

14.

Vertrekkende leden en rector - invulling 27 juni 2022
Ester, Petra (2 termijnen = 7 jaar), Hans en Rob.
Nieuw lid uit de vertegenwoordiging van het OOP: Caroline Engel.
Voor de geleding ouders wordt gelobbyd in de Ouderraad.
De nieuwe leden zijn welkom bij de laatste vergadering op 27 juni en
aansluitend bij het etentje.

15.

Dank voor de heerlijke cake.

16.

Evaluatie Frans
Cum Laude, programma in SOM, geeft inzage in de resultaten van het vak
Frans over de jaren heen. Dit kan meegenomen worden met de evaluatie.
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17.

Sluiting: 21.40 uur.

Marianne
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