
Verslag van de vergadering van de MR van Het Schoter van 13 december 2016 
 
aanwezig: Laurens Ligtenberg (personeelsgeleding = PG; voorzitter); Monique de Wit 
(oudergeleding = OG); Karel van der Reyden (PG); Frans van Rumpt (PG); Dennis See (PG); 
Roel van Daalen (PG); Marrit Haank (PG; kwam binnen bij punt 5); 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); Fons Alkemade (OG; 
verslag) 
afwezig: Frans van Rumpt (PG) 
toehoorders: geen 
  

1. Opening  

2. Vaststellen agenda 

3. Wijzigingen Leerlingenstatuut 

4. Voorbespreking van aantal agendapunten zonder SL 

5. Seniorenbeleid 

De PG zal een voorstel opstellen voor een seniorenbeleid. 

6. Mededelingen SL 

- De SL zal de regels rond telefoons nogmaals onder de aandacht brengen van docenten en 

leerlingen. 

- Docenten zullen door leerlingen vergeten telefoons in de pauzes naar de balie brengen. 

- LL zoekt uit of de MR recht van advies of instemming heeft op de jaaragenda. 

 

7. Mededelingen PG 

8. Mededelingen OG 

9. Mededelingen LG, waarbij ook mededelingen vanuit de GMR 

10. Leerlingenzaken: uitval van lessen, Leerlingenstatuut 

- De SL zal nagaan wat de wet zegt over het roken door kinderen vanaf 16 jaar. 

- In het Leerlingenstatuut worden de regels voor het roken aangepast aan de huidige situatie. 

- Het ‘protocol cameratoezicht’ moet op de site van school geplaatst worden. 

- De MR krijgt de door de SL aangepaste versie van het Leerlingenstatuut nog te zien voordat 

deze wordt vastgesteld. 

 
11. Rectoraat 

12. Verslag MR-vergadering 13 september 2016 (zie bijlage) 

- VK zal alsnog aan Patrick vragen of hij zijn cursusmap wil afstaan. 



- De OG zal zo snel mogelijk een stukje aanleveren voor de nieuwsbrief voor ouders die de 

school vlak voor de kerstvakantie uitstuurt. 

 
13. Actie/besluitenlijst en verslag MR-vergadering 1 november 2016 (zie bijlagen) 

- RvD zal de SL op de begroting van school aanwijzen waar het bedrag voor de werkgroep 

Opslagfactor staat. 

- MH zal alle leden een link sturen naar een webpagina waarop informatie staat over de 

gevolgen van de nieuwe MR-wetgeving. 

 
14. Jaarverslag MR 2015-2016 

15. Rondvraag en sluiting 

- De MR stemt in met de voorgestelde Schoolgids. 

 

De voorzitter sluit de vergadering rond 20.15 uur. 

 

 

 


