
Verslag van de vergadering van de MR van Het Schoter van 29 oktober 2019 
 
aanwezig: Robert van Riel (personeelsgeleding = PG; voorzitter); Karel van der Reyden (PG); 
Jenneke Don (PG); Dennis See (PG); Jorik Pijnacker (PG); Matthijs Vos (PG); Arjan van Waveren 
(namens schoolleiding = SL; vanaf 19.05 u); Ilse van Rossum (leerlinggeleding = LG); Manon van 5 
der Linde (oudergeleding = OG) 
afwezig met kennisgeving: Mardike de Goede (SL) 
 
verslag: Fons Alkemade (ambtelijk secretaris, geen MR-lid) 
toehoorders: Kees Beentjes (medewerker bouwzaken; vanaf 19.05 u)  10 
 
Opening en vaststellen agenda 
De voorzitter opent de vergadering om 18.08 uur.  
 
1. Mededelingen 15 
 

2. Voortgang werving nieuwe MR-leden ouders en leerlingen 

OG: MvdL vertelt dat zes ouders zich hebben aangemeld. De MR reageert enthousiast. Het is nu 
zaak dat deze zes een stukje over zichzelf aanleveren. Binnenkort is de deadline en dan komen 
er dus verkiezingen.  20 

LG: IvR meldt dat drie leerlingen zich kandidaat hebben gesteld dus ook hier zullen verkiezingen 
uitgeschreven worden. Deze drie moeten ook een stukje over zichzelf aanleveren en volgende 
week dinsdag en/of woensdag kan er gestemd worden. Dat gaat met papier. 

3. Bevorderingsnormen 2019-2010 
De vz meldt dat de PG er al veel over gesproken heeft maar er zitten nog wat haken en ogen 25 
aan. Er zijn situaties waarin leerlingen een profiel kunnen kiezen waarin dat niet verstandig is. Er 
is ook nog een aanpassing waartoe vorig schooljaar was besloten (weging van SE-cijfers bij 
doubleren 4-havo en 5-vwo), niet verwerkt in de voorliggende normen.  
Dan is er ook de gang van zaken tijdens de eindrapportvergaderingen. JD meldt dat er nu 
weliswaar een stemprocedure daarvoor is opgenomen maar die is nog niet zaligmakend. Als 30 
leerlingen eigenlijk duidelijk zouden moeten blijven zitten, gebeurt het toch vaak in de 
vergadering dat bij de stemming vóór het overgaan wordt gestemd. Dat komt o.a. doordat 
docenten alleen met oog op hun eigen vak stemmen. JP merkt nog op dat de regel die nu in de 
normen staat voor leerlingen die een extra vak hebben gekozen en dat weer willen laten vallen, 
niet gehandhaafd wordt. Hij pleit ervoor dat leerlingen die een extra vak willen gaan volgen 35 
daarvoor een motivatiebrief schrijven. De LG twijfelt of zo’n brief echt werkt. Er zou voor 
sommige vakken, die leerlingen nog niet kennen, betere voorlichting gegeven moeten worden. 
De MR zou graag zien dat de bevorderingsnormen voor volgend schooljaar ruim op tijd met de 
SL besproken kunnen worden (dit wordt ingepland in de jaarplanning). 
 40 



De MR stemt unaniem in met de voorgestelde normen, onder de voorwaarde dat de punten 1, 2 
en 3 hierboven worden aangepast. De MR wil graag nog dit schooljaar op tijd de normen voor 
2020-2021 kunnen bespreken. 
 
4. Leerlingenstatuut 2019-2020 45 
De voorzitter heeft in overleg besloten dit punt door te schuiven naar de volgende vergadering 
omdat dan de OG en de LG weer, hopelijk, compleet zijn. 
De MR geeft de SL toestemming om het voorgelegde statuut met de melding ‘onder 
voorbehoud’ te plaatsen op de site. 
 50 
5. Evaluatie benoemingsprocedure LC/LD schooljaar 2018-2019 

De vz licht toe dat de promotie van LC naar LD in een enkel geval commotie heeft veroorzaakt. 
De PG heeft dit onderwerp zelf al besproken. De PG vindt dat er bij het nemen van een besluit 
over de promotie van een docent ook naar het oordeel van zijn teamleider geluisterd moet 
worden. Die weet meer over de docent. Nu gaat de beoordeling alleen op grond van een 55 
portfolio, een door de docent geschreven verantwoording m.b.t. de vier geschetste 
competenties en een gesprek daarover met de docent. De MR kan in deze zaak alleen advies 
geven. KvdR wil weten of de SL het toebedelen van LD-status bij het aantrekken van nieuwe 
docenten inderdaad heeft ingezet.  

6. Verslag MR-vergadering 17 september 2019 60 

MvdL merkt op dat haar achternaam Van der Linde is. Zij vroeg per mail ook naar de MR-cursus. 
De vz legt uit dat tijdens de volgende vergadering aan de orde komt. 

Het verslag wordt vastgesteld. 

7. Termijnagenda MR 2019-2020 

Op de agenda worden toegevoegd: de bevorderingsnormen 2020-2021, de lessentabel, en de 65 
voortgang van de bouwactiviteiten/plannen. 

 
8. Rondvraag 
- DS vraagt naar de gang van zaken rond de evaluatie van de eindexamencijfers van vorig jaar. 
Alle docenten met examenklassen moeten hieraan meewerken (via hun secties) en betekent dat 70 
dat het hier om schoolbeleid gaat? Kan de MR hier nog over meepraten?  
- JD wil weten hoe het staat met de invulling van de vrijgekomen uren in de brugklas na het 
wegvallen van het vak Muziek. De vz meent dat de SL hier te snel beslissingen heeft genomen.  
 


