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Ook in het schooljaar 2015-2016 zat het Schoter in de lift, getuige de grote hoeveelheid nieuwe 

leerlingen die zich had aangemeld voor het nieuwe schooljaar. De school begon de vruchten te plukken 

van de enorme inzet die schoolleiding, docenten en overig personeel getoond hebben om Het Schoter 

weer op de kaart te zetten. Een compliment voor allen die hieraan hebben meegewerkt is hier zeker op 

zijn plaats. De MR heeft zijn steentje aan deze ontwikkeling bijgedragen door op positief kritische wijze 

mee te denken, praten en beslissen over de zaken die op school speelden. 

Bij elke vergadering was namens de schoolleiding (SL) in elk geval rector Arnold van Gessel aanwezig die 

ons van belangrijke informatie voorzag en met wie de MR goede discussies heeft gevoerd. Vaak was 

namens de schoolleiding ook Renske Bootz aanwezig. 

 

Vergaderdata 

De MR heeft zeven keer vergaderd: in 2015 op 22 september en 10 november en in 2016 op 12 januari, 

16 februari, 15 maart, 5 april en 1 juni. Daarmee kwam het aantal vergaderingen één hoger uit dan in 

voorgaande jaren en daar is bewust voor gekozen gezien het aantal agendapunten dat een flinke 

hoeveelheid tijd vroeg om goed besproken te worden. 

Op 23 juni sloot de MR op gepaste wijze het schooljaar af. 

 

Samenstelling 

Gedurende het hele schooljaar waren de volgende personen lid van de MR: 

- namens het personeel: Laurens Ligtenberg, Karel van der Reyden (tevens penningmeester van de MR), 

Frans van Rumpt, Nienke Wokke, Dennis See, Marrit Haank (tevens vice-voorzitter van de MR) en Roel 

van Daalen (nam vanaf juni de plaats in van Nienke Wokke die de school verliet); 

- namens de ouders: Louise Woelinga, Monique de Wit (tevens voorzitter van de MR) en Fons Alkemade 

(tevens secretaris van de MR); 

- namens de leerlingen: Vanna Kunst, Tom van den Brenk en Patrick Kruidenberg. 

Wij bedanken Nienke Wokke hartelijk voor haar inzet en inbreng in de MR. 

De MR nam in juni afscheid van Patrick Kruidenberg, Tom van den Brenk (die zijn vwo-diploma heeft 

gehaald) en Louise Woelinga (die volgens het reglement moest aftreden na een zittingsperiode van zes 

jaar in de MR, een periode waarin zij lange tijd het enige lid van de oudergeleding was). 

Tijdens de laatste vergadering werd Laurens Ligtenberg tot de nieuwe voorzitter van de MR verkozen. 

 

 



Financiën  

Voor het schooljaar 2015-2016 had de MR de totale uitgaven op 2000 euro begroot. Uiteindelijk is 2357 
euro uitgegeven, wat vooral te verklaren is door het feit dat een niet voorziene vergadering werd 
belegd. Het abonnement op het tijdschrift MR magazine werd opgezegd. 
 
Vergaderonderwerpen 
 
Over de volgende stukken van de schoolleiding is gesproken tijdens de vergaderingen en, indien van 
toepassing, gebruik gemaakt van advies- en instemmingsrecht door de MR: 
 
- Leerlingbegeleiding en passend onderwijs 
- Schoolgids 
- Ouderbijdragen sportklassen en tweetalig vwo 
- Regeling aanpassing programma dyslectische leerlingen 
- Programma van Toetsing en Afsluiting en Examenreglement 
- Overgangsreglement 
- Dyscalculiebeleid 
- Formatieplan 2016-2017 
- Het mentoraat 
- Lessentabel 2016-2017 
- Begroting 2016-2017 
 
Verder is er onder andere gesproken over: 
 

- Global Perspectives (nieuw vak) 
- Volledig Leren 
- Aanwezigheid van de MR op de website en Facebook-pagina van school 
- De opstroom van leerlingen met opvallend hoge scores 
- Opslagfactoren voor docenten 
- Europese en Internationale Oriëntatie (nieuw vak) 
- MR-Verkiezingen 

 
En verder 
 
Leden van de MR namen zitting in de BenoemingsAdviesCommissie die was ingesteld voor het 
aantrekken van een nieuwe rector. Een nieuwe rector werd vooralsnog niet gevonden. De MR heeft 
daarop positief geadviseerd bij de door het College van Bestuur voorgestelde oplossing voor het nieuwe 
schooljaar. 
 
In de loop van het jaar heeft de MR de manier van vergaderen enigszins aangepast. Onderwerpen ter 
bespreking met de schoolleiding werden voorbesproken voordat leden van de SL de vergadering 
betraden. Zo kon de MR beter haar standpunten aan de SL voorleggen. 
 
De MR heeft besloten lid te worden van de Algemene Onderwijsbond AOb zodat in het geval dat nodig 
zou zijn deskundig advies ingewonnen kan worden. 
 
Verder is het Huishoudelijk Reglement van de MR vastgesteld. 
 


