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1. Opening  

2. Vaststellen agenda 

3. Voorbespreking van aantal agendapunten zonder SL 

MdW vraagt FvR of hij en zijn team het vak Global Perspectives volgend jaar op dezelfde 

willen gaan geven als het dit schooljaar wordt gegeven. Frans meldt dat dit niet het geval is. 

Hij hoopt overigens ook dat het vak volgend jaar niet meer tijdens de laatste twee uur op 

vrijdagmiddag wordt gegeven; dat komt de werkhouding ten goede. AB vraagt of de 

leerlingen die niet tweetalig-vwo doen niet een flinke achterstand hebben bij dit vak 

aangezien ze pittige Engelse teksten moeten gaan lezen en les krijgen in het Engels. Frans 

legt uit dat het idee is om twee groepen te hebben bij het vak: een groep waarbij alles in het 

Engels gaat (en die een Cambridge certificaat kunnen halen) en een groep waarbij de lessen 

deels in het Nederlands zijn. KvdR is bezorgd over de kosten die gemoeid zijn met de 

invoering van dit nieuwe vak. Karel denkt ook dat 4 vwo hiermee erg zwaar wordt. Anderen 

wijzen erop dat het vak Maatschappijleer (2 uur) verplaatst zal worden van de 4e naar de 5e 

klas en dat het vak ANW (1 uur) inmiddels verdwenen is. Dus in feite wordt het voor 4 vwo 

minder zwaar. FA is het opgevallen dat de leerlingen in de evaluatie opmerkten dat ze nog 

meer behoefte hadden aan training in academische vaardigheden. MdW weet van een van 

haar kinderen dat de belasting van het vak zwaar wordt gevonden. Frans merkt daarop op 

dat er voldoende aandacht zal zijn voor de academische vaardigheden en dat in de 4e de 

lengte en moeilijkheidsgraad van de teksten rustig wordt opgebouwd. 

 

4. Mededelingen SL 

5. Mededelingen PG 

6. Mededelingen OG 

7. Mededelingen LG, waarbij ook mededelingen vanuit de GMR 



8. Verslag MR-vergadering 7 maart 2017 

9. Actie/besluitenlijst (zie bijlage) 

- De OG zal binnenkort een stukje inleveren voor de nieuwsbrief voor ouders. 

- Het actiepunt m.b.t. ‘het vak Kunst beeldend’ kan worden doorgeschoven naar volgend 

schooljaar. 

- De LG zal de door FA gemaakte poster gaan aanplakken in de school. 

 

10. Voorstel voor invoering vak Global Perspectives – ter instemming 

- De MR stemt in met de invoering van het vak Global Perspectives in het schooljaar 2017-
2018. 
 
11. Bespreking concept-Schoolplan 

- LL zoekt uit of de MR instemming moet geven aan het Jaarplan of dat dit alleen voor het 

Schoolplan geldt. (Wat betreft de begroting heeft de MR alleen adviesrecht.) 

- De volgende MR-vergadering wordt verschoven van 4 juli naar 6 juni. 

 

12. Begroting Schoter 2017-2018 

Niet aan de orde gekomen. 

 

13. Rondvraag en sluiting 

FA vraagt hoe het staat met het Protocol Cameratoezicht. De GMR blijkt hier nog niet mee te 

hebben ingestemd en is ook nog bezig met een inventarisatie van alle bestaande 

protocollen. Een concept voor het Camera-protocol bestaat al jaren. 

Fons stelt tot slot nog aan de orde het feit dat het erop lijkt dat er regelmatig fietsen van 

leerlingen omvallen waardoor schade ontstaat. Er blijken camera’s te zijn en het is in elk 

geval verstandig om bij geconstateerde schade dit te melden aan de school zodat men 

gericht kan terugkijken op de camerabeelden. Er staan wel elke ochtend conciërges bij de 

school om het fietsparkeren te begeleiden. 

 


