
Verslag van de vergadering van de MR van Het Schoter van 2 juli 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) [komt pas aan het einde binnen]; Eva de 5 
Wit (leerlinggeleding = LG); Ilse van Rossum (LG); Manon van der Linden (oudergeleding = OG) 
afwezig met kennisgeving: Brechje Heermans (LG); Anja Berens (OG) 
 
verslag: Fons Alkemade (ambtelijk secretaris, geen MR-lid) 
toehoorders: geen 10 
 
1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering om 17.08 uur.  
 
2. Verslag MR-vergadering 21 mei 2019 15 
Er zijn geen opmerkingen. 
 
3. Aanpassing bevorderingsnormen i.v.m. “vakken achter de streep” [zie verslag 21 mei, punt 
9] 
MvdL is tegen het voorstel: met deze ‘vakken achter de streep’ (muziek, tekenen LO, drama) 20 
kunnen nu juist leerlingen met creatieve talenten goede cijfers halen. Als de school meent dat 
die cijfers te zwaar mee tellen, dan moet je die vakken meer inhoud geven.  
Met SL: 
AvW deelt het voorstel op papier uit en licht het nog even toe. De docenten van deze vakken 
hebben zelf gezegd dat ze vinden dat de cijfers voor hun vakken te zwaar meetellen bij het 25 
bepalen of een leerling bevorderd wordt. Het voorstel is in overleg met deze docenten 
opgesteld. Het komt erop neer om van deze vier (drie in de tweede klas) een gemiddeld cijfer te 
maken; daardoor tellen ze minder mee. MvdL brengt haar punt in. MH vindt het argument van 
Manon goed maar wijst erop dat de creatieve vakken nu eenmaal bij het eindexamen vrijwel 
geen rol spelen. Als je bij de determinatie van een leerling in klas 1 of 2 relatief veel gewicht 30 
geeft aan de prestaties bij de creatieve vakken, dan kan dat in latere jaren fout gaan. 
Bij de stemming zijn 8 leden voor en 1 lid is tegen. 
 
4. Pedagogisch concept [zie verslag 21 mei, punt 12] 
AvW legt uit dat dit voorstel is opgesteld nadat er in de school is onderzocht wat ‘we met elkaar’ 35 
belangrijk vinden in de omgang met leerlingen. Veel genoemde zaken in het voorstel zijn nog 
vrij algemeen beschreven en moeten nog handen en voeten krijgen. Hij wijst erop dat in het 
lesobservatieformulier staat ‘groet de docenten de leerlingen bij de deur’, er staat niets over 
handen schudden. DS vraagt of alles straks helemaal ‘dichtgetimmerd’ zal worden, zoals met 
het handen schudden; als dat zo is, wordt het ‘heel raar’. AvW merkt op dat het niet 40 
dichtgetimmerd zal worden en dat de docent uiteindelijk zelf vorm moet geven aan de 
richtlijnen die worden opgesteld.  
Op de vraag wat de status van het voorstel is, antwoordt AvW dat op basis van wat er nu ligt de 
werkgroep Pedagogisch Concept en de inbreng van de MR en docenten hiermee verder gaat. De 



werkgroep zal niet gaan voorschrijven hoe alles straks moet; de docent in de klas moet 45 
uiteindelijk zelf invulling geven.  
AvW legt uit dat het hebben van een pedagogisch concept niet verplicht is. Hij vindt het zelf 
heel belangrijk dat de school zoiets heeft, de school wordt er sterker door. Hij denkt dat de 
school er ook behoefte heeft. 
Het huidige voorstel is nog vrij breed geformuleerd en is bedoeld voor de werkgroep om mee 50 
verder te gaan. 
Bij de stemming zijn 8 leden voor en 1 lid onthoudt zich van stemming. 
 
5. Reactie SL op discussie lesgeven in taakruimte 
DS heeft de SL een passage gestuurd uit de cao waarin staat dat een docent niet meer 750 55 
lesuren heeft, tenzij daar in overleg met de MR iets anders over is afgesproken.  
AvW heeft de kwestie voorgelegd aan bedrijfsjurist Martin Hofman en hij leest een deel van 
Hofmans visie op de zaak voor. Hij heeft in de jurisprudentie één geval gevonden waaruit hij 
opmaakt dat een docent meer dan 750 lesuren kan krijgen maar alleen als hij dat zelf wil.  
 60 
6. Mededeling door SL over stand van zaken interim conrector 
 
7. Bovenschools beleid doorstroom mavo-havo 
De Tweede Kamer heeft de minister opgedragen om de doorstroom van geslaagden mavo naar 
de havo (en ook geslaagden van de havo naar het vwo) ‘drempelloos’ te maken maar het is de 65 
minister nog niet gelukt dit in de wetgeving te zetten. Daarom geldt op dit moment nog de oude 
regeling (alleen doorstromen bij gemiddeld een 6,8). De VO-raad heeft echter aan de scholen 
gevraagd om alvast in de geest van de nieuwe wet te gaan handelen. Elders in het land deden 
veel scholen dit al en inmiddels is aan de scholen in Zuid-Kennemerland opgedragen om dit ook 
te doen. Op Het Schoter speelt dit nu bij vijf leerlingen maar wellicht komen er nog meer bij van 70 
elders.  
 
8. Rondvraag en sluiting 
8.a Het gebruik van door leerlingen ingevulde enquêtes over docenten bij het beslissen door de 
SL over het bevorderen van docenten naar een hogere loonschaal (LC, LD). Meer in het 75 
algemeen: welke criteria worden hierbij precies toegepast?  
8.b RvR zit in zijn maag met de doorstroming van havo 4 naar 5 en slagingspercentages daar.  
 


