
Verslag van de vergadering van de MR van Het Schoter van 16 april 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 = 5 
OG); Eva de Wit (leerlinggeleding = LG) (aanwezig vanaf punt 7); Brechje Heermans (LG); Ilse van 
Rossum (LG) 
afwezig met kennisgeving: Anja Berens (OG) 
 
verslag: Fons Alkemade (ambtelijk secretaris, geen MR-lid) 10 
gast: Ellen Eggermond (EE) 
toehoorders: geen 
 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering om 18.12 uur. Hij meldt dat MH en hijzelf zich niet meer 15 
verkiesbaar zullen stellen voor de MR en dat er dus verkiezingen moeten komen, voor de 
zomervakantie, voor de PG. Ook voor de OG en LG moeten de komende tijd verkiezingen 
georganiseerd worden. Alle geledingen moeten dus verkiezingen gaan voorbereiden. 
 
2. Vaststellen agenda 20 
 
3. Voorbespreken zonder SL 
 
[SL komt binnen] 
 25 
4. Verslag vergadering 5-3-2019 
Er zijn geen opmerkingen binnengekomen. 
 
5. Beperking bij keuze van vakken voor leerlingen bovenbouw 
Voor het vak geschiedenis is deze kwestie inmiddels ‘opgelost’, voor andere vakken nog niet. Dit 30 
wordt nu verder niet besproken. 
 
6. Voorstel ouderbijdrage 2019-2020 
De MR gaat akkoord met het voorstel. 
 35 
7. Concept planning 2019-2020 (besproken na agendapunt 12) 
- Er zijn 27 dagen met verkort rooster gepland. Dat roept vragen op bij ouders en geeft een 
rommelig beeld. EE: Er zijn zgn. cao-dagen bijgekomen, die nodig zijn voor overleg binnen 
secties e.d. De drie basale eisen voor een school zijn: 189 lesdagen minimaal per jaar (volgend 
jaar wordt een kort jaar en heeft 184 dagen); er mogen maximaal 71 vrije dagen zijn; er is een 40 
minimaal aantal klokuren voor onderwijsactiviteiten. De PG vraagt of er andere, meer efficiënte 
manieren zijn te verzinnen waardoor er minder tijd ingepland hoeft te worden voor de 
bespreking van klassen.  



- De eerste proefwerkweek komt nogal vroeg.  
- Er is een grote spreiding rond proefwerkweek en tentamenweek; dat geeft onrust. Kan dat niet 45 
compacter?  
- De toetsweek zou naar zes dagen uitgebreid worden.  
- De eerste dag na de kerstvakantie direct al een verkort rooster geeft een verkeerd signaal. 
Na enige discussie wordt besloten dat de huidige situatie gehandhaafd wordt, dus de eerste drie 
lessen vallen uit. 50 
- Hoe zit het met de organisatiedagen in de meivakantie? Is de planning die er nu staat een 
gevolg van het feit dat Bevrijdingsdag in 2020 een vrije dag is, of is hier sprake van een trend?  
De SL komt nog met het onderwerp ‘cao ontwikkeltijd momenten’. Wat moet er op die 
momenten gebeuren?  
Ook de planning van de jubileumactiviteiten komen nog ter tafel. De SL stelt voor 20 september 55 
als volgt in te delen: eerste 2 lesuren vrij, dan 3 uren les en daarna teambuilding voor het 
personeel. Dan telt deze dag als lesdag. De MR gaat akkoord met dit voorstel. 
 
8. Beleidsplan tto mavo 
Doorgeschoven naar volgende vergadering. 60 
 
9. Voorstel aanpassing Global Perspectives 
Doorgeschoven naar volgende vergadering. 
 
10. Gevolg groepsgrootte max. 30 voor begroting 65 
De SL legt uit wat de gevolgen zijn.  
De MR stemt in met het toelaten van extra leerlingen, maar dit moet niet alsnog leiden tot 
klassen van meer dan 30 leerlingen. De MR kan wel leven met het feit dat in de toekomst 
misschien af en toe een clustergroep 31 of 32 leerlingen zal bevatten. 
 70 
11. Stand van zaken verhuizing en nieuwbouw 
De SL houdt het personeel op de hoogte via een Bouwbulletin in de BER. 
 
12. Stand van zaken jubileum 
 75 
13. Verzuimrapportage 
 
14. Rondvraag en sluiting 
 
MvdL vraagt de SL hoeveel nieuwe leerlingen er zijn aangenomen.  80 
De SL belooft Manon cijfers te geven over de leerlingen in klas 1 en 2 die naar een hoger niveau 
zijn overgestapt. Zij wil graag weten hoe het deze kinderen vergaat. 
Lid van PG heeft een vraag over het nieuwe surveillancerooster. Soms moet men surveilleren op 
een uur waarop men normaal geen les geeft. En lesuren die uitvallen vanwege toetsen worden 
omgezet in invaluren voor de betreffende docenten. De SL gaat hier over nadenken en komt 85 
hier op terug. 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.05 uur. 


