
Verslag van de vergadering van de MR van Het Schoter van 22 januari 2019 
 
aanwezig: Frans van Rumpt (personeelsgeleding = PG; voorzitter); Karel van der Reyden (PG); 
Dennis See (PG); Marrit Haank (PG); Jenneke Don (PG); Robert van Riel (PG); Arjan van 
Waveren (namens schoolleiding = SL); Mardike de Goede (SL); Manon van der Linden 
(oudergeleding = OG); Eva de Wit (leerlinggeleding = LG); Brechje Heermans (LG); Ilse van 
Rossum (LG); Anja Berens (OG), Marc Hoijtink (OG) 
 
gast: Brenda Stam (teamleider voor o.a. TTO) 
verslag: Fons Alkemade (ambtelijk secretaris, geen MR-lid) 
toehoorders: geen 
 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering om 18.15 uur. Hij stelt de MR voor aan het nieuwe lid 

van de LG: Ilse van Rossum. De leden van de MR stellen zich aan haar voor. 

2. Vaststellen agenda 

Er worden drie agendapunten toegevoegd: 

- het surveilleren tijdens proefwerk- en tentamenweken en de werkdruk die dat geeft 

- profielkeuze bovenbouw pakketherziening (sommige vakken kunnen niet gekozen worden) 

- de nieuwe clusterperiodes 

Deze punten zullen bij de rondvraag aan de orde komen. 

3. Voorbespreking van aantal agendapunten zonder SL 

3.1 Bevorderingsnormen  

3.2 TTO beleidsplan 

3.3 Formatieplan 

3.4 Reglement MR 

3.5 Huishoudelijk reglement MR 

3.6 Pedagogisch concept 

 

[de SL komt binnen] 

4. Mededelingen SL 

- De SL laat twee ingetekende luchtfoto’s zien van de school en het gebied eromheen. 

Daarop zijn de bouwplannen te zien.  



- Op verzoek van de SL vertelt FvR iets over de viering van het 100-jarig bestaan de school in 

het volgende schooljaar. Er is een commissie opgericht en voor de zomer volgt meer 

informatie. 

- AvW heeft een training gevolgd over (G)MR van een ervaren man over wie hij heel 

tevreden was. Als MR-leden ook een training van deze man willen volgen, dan hoort hij dat 

graag.  

- De sectie Geschiedenis en Duits hebben vragen gesteld over de profielkeuze.  

- Functiemix: Dunamare legt dit niet meer op maar de SL wil de mix voor het Schoter en 

Hartenlust blijven voortzetten.  

5. Mededelingen PG 

Geen. 

6. Mededelingen OG 

MH meldt dat hij gaat stoppen als MR-lid, om persoonlijke redenen. 

7. Mededelingen LG (verkiezingen LG MR) 

Geen. 

8. Verslag vorige MR-vergadering (25-9-2019) 

9. Bevorderingsnormen 

De MR stemt in met de normen zoals ze in de tabellen staan. 

De MR stemt in met de Bevorderingsnormen. 

10. TTO beleidsplan 

FvR zal het initiatief nemen voor een bijeenkomst. 

11. Formatieplan 2019-2020 

De SL geeft een toelichting op een paar punten. Zij meldt dat recent gesproken is met 

Dunamare.  

De vz roept de drie geledingen op om het Formatieplan te gaan bespreken. De SL wil het 

plan graag op 5 maart vaststellen. 

12. Reglement MR 

--- 

13. Pedagogisch concept 

 

14. Rondvraag en sluiting 

Sluiting om 21.15 uur. 


