
Verslag van de vergadering van de MR van Het Schoter van 25 januari 2017 
 
aanwezig: Laurens Ligtenberg (personeelsgeleding = PG; voorzitter); Karel van der Reyden 
(PG); Frans van Rumpt (PG); Dennis See (PG); Roel van Daalen (PG); Marrit Haank (PG); 
Dennis See (PG); Anja Berens (OG); Arjan van Waveren (namens schoolleiding = SL); Mardike 
de Goede (SL); Jeanine Minkema (LG, moest om ca. 18.40 uur de vergadering verlaten); 
Ashley Bosma (LG); Fons Alkemade (OG; verslag) 
afwezig: Monique de Wit (oudergeleding = OG); Vanna Kunst (leerlinggeleding = LG) 
toehoorders: geen 
 

1. Opening  

2. Vaststellen agenda 

3. Leerlingenstatuut 2017-2019 – verzoek om instemming 

De OG vindt de formulering van het rookbeleid op school (2.3) nog steeds niet heel duidelijk. 

De SL had gezegd dat de tekst zou worden aangepast zodat deze overeen zou komen met de 

bestaande situatie op school. De huidige tekst kun je zo lezen dat er een totaal verbod voor 

iedereen is om te roken. LL merkt op dat het inderdaad zo is dat er niet op het terrein van de 

school gerookt mag worden, door niemand, maar dat er nog wel gerookt mag worden op de 

huidige rookplek; die is namelijk buiten het schoolterrein. Volgens de huidige formulering 

mag door leerlingen onder de 18 ook daar niet gerookt worden. Er staat in de huidige tekst 

ook iets over een verbod na schooltijd. Het is de vraag of de school daar iets over te zeggen 

heeft. Het gaat te ver om vast te leggen tot waar precies de schoolregels gelden. Er was ook 

ooit sprake van ‘patrouilles’ die leerlingen in het park moest betrappen die rookten terwijl 

dat niet was toegestaan volgens het statuut. Ook daar kun je vraagtekens bij zetten; je kunt 

leerlingen hooguit aanspreken op hun gedrag. 

De LG vraagt zich af of er wel tekst over de Leerlingenraad moet worden opgenomen in het 

statuut als er geen Leerlingenraad is.  

De papieren agenda is volgens het voorgestelde statuut niet meer verplicht. De vraag is of 

sommige docenten/mentoren de aanschaf daarvan nog wel verplicht mogen stellen. Het 

mag niet meer zo zijn dat in klankbordgroepen en elders wordt gesuggereerd dat de 

papieren agenda’s, in klas 1 en 2, nog wel verplicht zijn.  

 

4. Functioneren van de MR 

- De docenten uit de MR gaan in hun mentorklas na welke leerlingen belangstelling 

hebben voor de MR. 



- FvR zal regelmatig in de BER bekend maken wat er in de MR besloten is. 

- De SL wordt gevraagd om voortaan op tijd aan te leveren en in stukken als het 

Formatieplan aan te geven welke passages aangepast zijn t.o.v. de vorige versie. 

- Als een geleding in de MR opmerkingen heeft bij een stuk, worden deze voorafgaand aan 

de vergadering bekend gemaakt aan de andere geledingen; hiermee wordt voorkomen dat 

zaken opnieuw onnodig besproken worden in de vergadering. 

 

5. Voorbespreking van aantal agendapunten zonder SL 

 

6. Mededelingen SL 

7. Mededelingen PG 

De SL en de PG maken een afspraak voor het bespreken van het Formatieplan. 

8. Mededelingen OG 

9. Mededelingen LG, waarbij ook mededelingen vanuit de GMR 

 

10. Verslag MR-vergadering 13 december 2016 

Naar aanleiding van het verslag wordt nog wel even gesproken over het Leerlingenstatuut.  

De MR stemt in met het Leerlingenstatuut, aannemende dat de door de SL genoemde 

aanpassingen worden doorgevoerd. 

 

11. Actie/besluitenlijst 

- LL zal nog uitzoeken welke bevoegdheid de MR heeft ten aanzien van de Jaaragenda. 

- De PG zal een voorstel opstellen voor een seniorenbeleid als men over het Formatieplan 

gaat praten. 

 

12. Rondvraag en sluiting 

 

 

Sluiting om ongeveer 20.10 uur. 

 

 


