
Verslag van de vergadering van de MR van Het Schoter van 1 november 2016 
 
aanwezig: Monique de Wit (oudergeleding = OG); Karel van der Reyden (personeelsgeleding = 
PG); Frans van Rumpt (PG); Dennis See (PG); Roel van Daalen (PG); Marrit Haank (PG) 
(voorzitter); Dennis See (PG); Vanna Kunst (leerlinggeleding = LG); Anja Berens (OG); Arjan van 
Waveren (namens schoolleiding = SL); Mardike de Goede (SL); Jeanine Minkema (LG); Ashley 
Bosma (LG) 
afwezig met opgaaf van reden: Laurens Ligtenberg (PG); Fons Alkemade (OG) (verslag) 
toehoorders: - 
  

1. Opening  

2. Vaststellen agenda 

3. Bespreking wijzigingen WMS per 1-1-2017 
 
MH zal contact opnemen met de AOb. 
 

4. Leerlingenstatuut 
5. Voorbespreking agendapunten zonder SL 
6. Mededelingen SL 

 
- De SL zet de overuren-regeling op papier voor de MR. 
- De SL zal bekijken of het feit dat de MR geen akkoord heeft gegeven voor de huidige regeling 
gevolgen heeft voor de huidige tranche docenten die gebruik maakt van de 
functiemixregeling. 
- De SL zal met de MR de regeling m.b.t. de functiemix bespreken voor de nieuwe tranche. 
- De MR zal in de volgende vergadering bespreken welke wijzigingen er aangebracht moeten 
worden in het Leerlingenstatuut. 
 
Besluit: 
Aan het einde van het schooljaar 2017-2018 komt het onderwerp ‘werkgroep opslagfactor’ 
weer op de agenda. 
 

6b. seniorenbeleid 
 
- De PG gaat een voorstel voor een seniorenbeleid opstellen. 
- De SL onderzoekt wat er al door de VO-raad e.d. wordt gemeld over seniorenbeleid. 
 

7. Bevorderingsnormen 2016-2017 
 
De MR stemt onder voorbehoud in met het voorstel. De SL zal de definitieve versie nog mailen 
aan de MR-leden. Komende zondagavond geeft de MR zijn besluit door. 
 

8. Examenreglement 2016-2017 



 
De MR stemt onder voorbehoud in met het voorstel. De SL zal de definitieve versie nog mailen 
aan de MR-leden. Komende zondagavond geeft de MR zijn besluit door. 
 

9. Nieuwe vakken voor bovenbouw vwo 
 
Besluit: 
De discussie over invoering van een nieuw vak Kunst-beeldend wordt pas volgend jaar op de 
agenda geplaatst. 
 

10. Schoolgids 2016-2017 
11. Mededelingen PG 
12. Mededelingen OG 
13. Mededelingen LG 
14. Actie/besluitenlijst en verslag MR-vergadering 13 september 2016 

15. Jaarverslag MR 2015-2016 

16. Rondvraag en sluiting 

 
 
 
 
 
 
 


