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1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering om 18.20 uur. 

2. Vaststellen agenda 

Wordt vastgesteld zoals hij is rondgestuurd. 

3. Voorbespreking van aantal agendapunten zonder SL 

3.1 Verkiezingen LG MR 

De voorzitter heeft een verslag gemaakt en rondgedeeld van de nogal chaotisch verlopen 

verkiezingen onder de leerlingen. Hij meent dat er eigenlijk maar één goede optie is nu de 

verkiezingsuitslag ongeldig is verklaard: de leerlingen opnieuw laten stemmen.  

De voorzitter zal de MR informeren over hoe en wanneer de nieuwe verkiezingsronde zal 

plaatsvinden. 

3.2 TTO-Beleidsplan 

De voorzitter wil een gesprek met Brenda Stam gaan organiseren. 

3.3 Leerlingenstatuut 

De LG zet vraagtekens bij de regel waarbij leerlingen die een toets niet hebben gemaakt een 

1,1 voor die toets krijgen. Op welk moment wordt die 1,1 toegekend? Als de toets gehouden 

wordt of pas als alle cijfers in Magister worden gezet door de docent? Als dat laatste het 

geval is, dan vindt de LG dat oké. 

Er ontstaat een discussie over het invoeren van huiswerk in Magister. JD stelt voor dat in het 

statuut wordt opgenomen dat docenten het huiswerk duidelijk in de les opgeven en op het 

bord schrijft. De LG vindt dat een goed voorstel. 

MvdL vraagt of de ‘leerlingenraad’ niet uit het statuut geschrapt moet worden aangezien 

deze raad er niet is. De voorzitter wil juist op korte termijn gaan proberen een leerlingenraad 

te gaan opzetten. 



MH vindt een maximum van drie toetsen per dag te veel (punt 8). De LG merkt hierover op 

dat dat zeker geldt als alle drie de toetsen dan leerwerk vereisen. 

3.4 Bevorderingsnormen 

3.5 Medezeggenschapsreglement  

 

[de SL komt binnen] 

4. Mededelingen SL 

5. Mededelingen PG 

6. Mededelingen OG 

7. Mededelingen LG (verkiezingen LG MR) 

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

9. Wettelijk kader professionalisering 

10. Professioneel statuut 

11. Nieuwe cao 

12. TTO Beleidsplan 

Dit plan wordt in stemming gebracht: iedereen is voor behalve een lid van de OG. 

13. Bevorderingsnormen 

De MR stemt over de net besproken bevorderingsnormen voor TTO: 2 vóór, 4 tegen, 2 

onthoudingen. 

Bij leerlingen uit 4H en 5V wordt gekeken naar het SE-cijfer. Moet een leerling uit 4H en 5V 

met een SE-cijfer onder de 6 altijd doubleren; kan hij niet naar de bespreekzone? De SL zal 

dit punt gaan bespreken. 

De SL zal ook gaan kijken naar het verouderde formulier (zie 3.4). 

MvdL wil de SL nog meegeven dat de OG vindt dat leerlingen meer keuzevakken moeten 

kunnen kiezen in de bovenbouw. 

14. Leerlingenstatuut 

Huiswerk in Magister: De LG doet een suggestie: “het huiswerk wordt tijdens de les door de 

docent op het bord opgeschreven en mondeling toegelicht”. De SL zal de formulering van 

vroeger, die hier op lijkt, opzoeken en die toevoegen aan het statuut. 

Drie toetsen op één dag: De LG heeft geen behoefte aan een andere formulering maar merkt 

wel op dat het niet altijd zo werkt als het er staat. De SL merkt op dat de teamleiders hier 

toezicht op moeten houden. 



Stemming: alle aanwezige leden van LG en OG stemmen vóór (aangenomen dat de 

besproken wijzigingen worden doorgevoerd). 

15. Rondvraag en sluiting 

De voorzitter meldt tot slot dat hij zal uitzoeken hoe het zit met regels rond het quorum naar 

aanleiding van de uitslag van de stemming bij punt 13. Hij sluit de lange vergadering om 

21.30 uur. 

 


