
Verslag van de vergadering van de MR van Het Schoter van 17 september 2019 
 
aanwezig: Robert van Riel (personeelsgeleding = PG; voorzitter); Karel van der Reyden (PG); 
Dennis See (PG); Jorik Pijnacker (PG); Matthijs Vos (PG); Arjan van Waveren (namens 
schoolleiding = SL); Mardike de Goede (SL); Ilse van Rossum (leerlinggeleding = LG); Manon van 5 
der Linde (oudergeleding = OG), Anja Berens (OG) 
afwezig met kennisgeving: Jenneke Don (PG) 
 
verslag: Fons Alkemade (ambtelijk secretaris, geen MR-lid) 
toehoorders: geen 10 
 
1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering om 17.05 uur.  
 
2. Vaststellen agenda 15 
 
3. Voorbespreking van aantal agendapunten zonder SL 
[Zie bij de agendapunten hieronder.] 
 
4. Rolverdeling binnen MR 20 
 
5. Mededelingen 
SL: 
- Invulling studiedagen/cao-middagen: de talensecties krijgen op bepaalde dagen een training 
op school. 25 
- Conrectoraat havo: binnenkort komt de BAC bijeen. 
- LC/LD-procedure: wil de PG daar een keer met de SL een evaluatie over doen en verder 
ingelicht worden over het beleid? 
- revisie-begroting: voor de zomer was de begroting al goedgekeurd maar in de zomer blijken 
een aantal zaken (zoals het aantal leerlingen) anders uit te pakken dan gedacht en moet een 30 
revisie worden uitgebracht. Deze is ingediend en en Dunamare moet daar nog op reageren. 
- bouwzaken: er is iemand aangenomen als hoofd Facilitair die de ver/nieuwbouwzaken onder 
zijn hoede heeft. Schoter Buiten is klaar, het schoolplein nog niet.  
- conciërgerie: regelmatig moeten conciërges inspringen, ook in de vakantie, om toezicht te 
houden op bijv. bouwactiviteiten en fietsenstallingen.  35 
- bevorderingsnormen: de SL deelt alvast een concept uit, er volgt nog een versie per mail. 
- lesrooster: doordat er vakken zijn toegevoegd in bovenbouw havo/vwo en bij tto, krijgt de 
roostermaker het rooster niet meer rond. Daarom zijn er uitsluitingen voorgesteld; bij havo/vwo 
is dat: geen biologie in M-profielen (was in feite al onmogelijk) en geen geschiedenis in de N-
profielen. Het gaat hier om een handvol leerlingen. AB vindt het jammer dat N-leerlingen geen 40 
geschiedenis meer kunnen kiezen. MvdL vindt het niet correct dat de MR nu plotseling dit 
voorstel voor haar neus krijgt en dat er geen alternatieven worden geboden. MV sluit zich daar 
bij aan. De MR stemt met 6 stemmen voor en 2 onthoudingen voor het voorstel. Later dit jaar 
zal een discussie over het onderwerp uitsluitingen op de agenda van de MR gezet worden. 



- Inspectie: wil op korte termijn langskomen voor een bezoek aan de examenklassen havo en 45 
kijkt dan in het kader van een thema: verschillen in presteren op scholen.  
 
Geen mededelingen van PG, OG en LG. 
 
6. Vergaderrooster 50 
 
7. Verkiezingen 
 
8. Verslag MR-vergadering 02-07-2019 
De SL wil graag nog even de achtergrond schetsen bij het pedagogisch concept van de school. 55 
Dit is ooit op papier gezet nadat ‘buitenstaanders’ zoals de Inspectie en het College van Bestuur 
van Dunamare hadden opgemerkt dat er in de school eigenlijk altijd een goede sfeer heerste 
(geen opstootjes e.d.). De SL wilde toen vastleggen waardoor dit volgens haar kwam. 
 
9. Examenwijzer + Examenreglement Schoter 60 
 
Reglement:  
 
DS maakt een opmerking over de regeling voor leerlingen die de beoordeling van hun examen 
aanvechten na inzage (art. 3.7, pagina 22). De eerste en tweede corrector moeten dan met 65 
elkaar overleggen en hun mening daarna aan de rector doorgeven. Volgens Dennis kon er 
vroeger niet inhoudelijk over het nagekeken examenwerk (open vragen) worden gediscussieerd. 
In de nieuwe Examenwijzer gaat het over ‘aanwijsbaar foute beoordelingen’; er ontstaat 
discussie over wat dat zou kunnen betekenen en of het terecht is dat leerlingen tegen een al 
door twee correctors beoordeeld antwoord bezwaar kunnen maken (en zo punten zouden 70 
kunnen sprokkelen).  
SL: Dit is niet aan te passen. De rector speelt in deze procedure slechts de rol van ‘postbode’.  
 
De vraag is ook of dit een landelijke regeling is die verplicht is. Die vraag geldt eigenlijk voor het 
hele Reglement. 75 
SL: Het Reglement gaat over de ‘harde kant’ van de examenregelingen en is voor alle scholen 
van Dunamare hetzelfde. Daar valt eigenlijk niet meer aan te sleutelen. De Wijzer is voor elke 
school op maat gemaakt (maar kent ook harde wettelijk geregelde zaken). 
 
JP heeft een vraag bij artikel 2.4 die gaat over het versneld/vervroegd examen doen. Daar staat 80 
de eis dat de leerling een 7,5 moet staan. Hij vraagt zich af of deze eis wordt nageleefd. 
SL: Dat wordt nú inderdaad nageleefd. 
 
MV: Leerlingen die vanwege ziekte langer over hun examen mogen doen, krijgen daarvoor 
volgens de ene tekst in het Reglement 2 jaar en volgens een andere tekst 3 jaar (artikel 1.6c en 85 
2.2d). 
De SL gaat hier naar kijken. 
 



MV wil ook weten hoe het nu zit met de Rekentoets. Bestaat hij nog en telt hij nog mee? 
SL: De rekentoets is vervallen op de mavo. Voor vwo telt de Rekentoets nog mee voor de 90 
slaag/zak-regeling. Dit zal zeker nog gaan veranderen. 
 
DS: Op pag. 15 gaat het over een aangepast SE voor leerlingen die het Nederlands niet goed 
beheersen. Wie regelt dat en hoe ziet de procedure eruit? 
De SL heeft het antwoord niet bij de hand en gaat dit uitzoeken. 95 
 
Wijzer: 
 
AB vond op pag. 18 allerlei termen en zij begrijpt de link niet met de rest van de tekst; zij wil 
daar uitleg bij. 100 
De SL zal een verwijzing naar het PTA hierbij opnemen. 
 
MvdL: In 3.3 staat dat tijdens de toetsweken lessen uitvallen “indien noodzakelijk”. Vallen de 
lessen dan niet altijd uit? 
De SL zal de tekst aanpassen. 105 
 
MvdL viel het ook op (pag. 10) dat bij praktische opdrachten (PO) de cijfers 1 t/m 10 worden 
gegeven. Waarom staat dat daar erbij en waarom elders niet? 
SL: Op pag. 11 staat de algemene regeling. Dat dit op pag. 10 expliciet staat, heeft geen 
bijzondere reden. 110 
 
JP: Het profielwerkstuk heeft tegenwoordig toch maar betrekking op één vak? 
SL: Er staat toch ‘één of meerder vakken’. Dus het klopt wel. 
 
JP: Er staat nergens in hoeveel en welke toetsen er maximaal per dag in de toetsweek mogen 115 
plaatsvinden. Dit moet preciezer worden geformuleerd, zoals vorig schooljaar is afgesproken en 
zoals in het Leerlingstatuut staat.  
SL zal in de tekst een verwijzing naar het Leerlingstatuut opnemen. 
 
MvdL viel het op dat Praktische Opdrachten niet herkanst kunnen worden. De docenten merken 120 
op dat veel PO’s langlopende projecten zijn en dat een herkansing voor de docenten veel werk 
betekent. Tijdens het project worden de leerlingen voldoende gestuurd en krijgen zij zo 
regelmatig feedback zodat ze de PO altijd met goed resultaat zouden kunnen voltooien. De 
ouders zouden hier graag een toelichting bij zien. 
De SL zal hier een toelichting bij plaatsen. 125 
 
RvR begrijpt niet wat er aan het einde van 3 staat: een schoolexamenweek kan soms beperkt 
worden tot enkele dagen.  
SL: Daar staat dat een SE-periode niet altijd een week hoeft te duren. Deze zin zal worden 
weggelaten. 130 
 



De MR stemt unaniem in met het Examenreglement en de Examenwijzer onder voorwaarde dat 
deze op de genoemde punten aangepast worden. 
 
10. PTA 135 
 
11. Aanpassing lessentabel i.v.m. vervallen lessen muziek 
 
12. Schoolgids 2019-2020 
 140 
MV en AB willen weten hoe het staat met de ‘vrijwillige bijdrage’ voor de Sportklas e.d. Uit de 
formuleringen in de tekst krijgen ouders de indruk dat die bijdrage niet echt vrijwillig is en 
kunnen zij zich onder druk gezet voelen. 
De SL erkent dat zij hier in een spagaat zit. De SL zal nog eens naar de formuleringen kijken. 
 145 
MV wil ook weten wat de rol van de rector is bij het bepalen of een leerling een toptalent is 
en/of een aangepast rooster krijgt. 
De SL zal de tekst aanpassen, haalt de tekst over NOC-NSF weg. 
 
MvdL viel het op dat de Theaterklas niet genoemd wordt bij ‘missie en visie’ terwijl de Sportklas 150 
wel genoemd wordt.  
De SL merkt op dat de Theaterklas iets anders is dan de Sportklas. De MR begrijpt dat niet goed 
en stelt voor toch iets over de Theaterklas op te nemen in de Gids. 
 
De OG zag dat de school meldt dat zij ruim boven het verplichte aantal lesuren zit maar wil 155 
graag weten om hoeveel uren het dan gaat zodat ouders een idee krijgen. 
De SL zal dit in een voetnoot toelichten. 
 
AB merkt op dat de eindexamens beginnen op 7 mei en de meivakantie op school dan eindigt. 
Zij denkt dat veel ouders daar wellicht niet op bedacht zijn en een vakantiereis plannen in die 160 
periode. De SL zal tijdig een brief hierover sturen. 
 
De MR stemt unaniem in met de Schoolgids. 
 
13. Anti-pestbeleid 165 
AB vraagt voor wie het stuk nu eigenlijk bedoeld is: docenten, ouders, leerlingen. De SL legt uit 
dat het bedoeld is voor een breed publiek. 
AB was verrast door de zin waarin staat dat er bij plagen geen blijvende schade voor de 
geplaagde ontstaat.  
AB kreeg de indruk uit de tekst dat er alleen in de klassen 1 t/m 3 aandacht wordt besteed aan 170 
pesten. Dat blijkt niet zo te zijn. 
AB vraagt zich af wie er in Magister inzage heeft in meldingen over pesten. De SL legt uit dit 
soort meldingen alleen voor bepaalde personen opengezet worden.  
AB vond de verschillende soorten tips voor leerlingen nogal rommelig door elkaar staan. Zij wil 
dat het praktischer bruikbaar wordt door het onder verschillende kopjes te zetten. 175 



 
De MR stemt unaniem in met het Anti-pestbeleid. 
 
14. MR-cursus 
15. Agendapunten volgende vergadering 180 
16. Rondvraag 
17. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.50 uur. 


