
Verslag van de vergadering van de MR van Het Schoter van 26 november 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 18.45 u); Mardike de Goede (SL; vanaf 18.45 u); Ilse van 5 
Rossum (leerlinggeleding = LG); Lieuwe Rekers (LG); Maartje Brus (LG); Manon van der Linde 
(oudergeleding = OG) 
afwezig met kennisgeving: - 
 
verslag: Fons Alkemade (ambtelijk secretaris, geen MR-lid) 10 
gast: Kees Beentjes (medewerker bouwzaken; tot ca. 19.30 u)  
 
1. Opening, vaststellen agenda 
De voorzitter opent de vergadering om 18.22 uur.  
 15 
2. Mededelingen 
- Opvulling van de vrijgekomen uren van het vak Muziek 
De SL stelt voor dat in dit schooljaar de uren vrijwillig door de mentoren gevuld kunnen worden 
met mentoraat-begeleiding. Voor het komende schooljaar wordt Muziek vervangen door 
mentorles. Het totaal aantal taakuren gaat dan van 140 naar 180 uur. Joost van ’t Kaar 20 
(coördinator brugklassen) stelt voor om de extra uren dan te vullen met les in 
studievaardigheid. De SL dient na de vergadering beide voorstellen in bij de MR. 
- Evaluatie XL leren (brugklas vwo) 
De MR heeft dit ingebracht. De SL legt uit dat dit ongeveer vier jaar geleden is ingevoerd en in 
de loop van de jaren al is aangepast waardoor er bijv. meer cijfers uit het project komen. De 25 
vraag is nu hoe je evalueert, wanneer (in welke leerjaren na de brugklas) en wat je gaat meten. 
RvR denkt dat je de evaluatie vooral moet inpassen in het thema ‘instroom, doorstroom, 
uitstroom’. De grote vraag is dan of XL leren naadloos past in het programma of ‘struikelt het 
ergens’. Zijn de zgn. academische vaardigheden van leerlingen die in de brugklas XL leren 
hebben gedaan, inderdaad in latere jaren beter dan die van leerlingen die dat niet hebben 30 
gedaan? De SL zal volgend schooljaar een voorstel doen. 
 
3. Voortgang evaluatie toetsweken 
De SL meldt dat Brenda Stam daarmee bezig is. Op de volgende vergadering kan dit besproken 
worden. Wat de SL al wel kan melden is dat de ondervraagden bij vwo bovenbouw (ouders en 35 
leerlingen) vóór de toetsweken zijn en deze zelfs willen uitbreiden, ook naar de onderbouw.  
 
4. Voortgang bouwplannen 
Kees Beentjes legt uit dat de school al drie jaar bezig is. Het Schoter mag uitbreiden tot 1400 
leerlingen. Daar hoort bij: 15 gewone lokalen, 2 XL lokalen, een docentenkamer en enige 40 
werkruimtes. De uitbreiding van de school valt binnen het plan van de gemeente voor het zgn. 
Orion-gebied (daaronder valt bijv. ook het zwembad en het park). Aan de kant van de Binas-
lokalen mag de school uitbreiden met 2600 vierkante meter. Er wordt ook gekeken naar het 
huidige gebouw en naar de toekomst van de school (gasloos, etc.). Verder komt er een nieuwe 



sporthal bij de school. Daarvoor worden stukken grond geruild. Er wordt ook nog gekeken naar 45 
wat alles mag kosten. 
 
5. Leerlingenstatuut 2019-2020 
De LG merkt op dat de tekst in par. 4.2.4 op pag. 10 niet goed loopt en dat daar ook niet is 
aangegeven voor welke periode deze maatregel voor het vergeten van schoolspullen geldt: 50 
volgt er actie na twee keer BV (boek vergeten) per periode of per jaar? Het lijkt te gaan om ‘per 
periode’ maar de SL zoekt dit nog op. Als dit inderdaad zo is, dan moet de teller voor de BV’s in 
Magister elke periode weer op nul gezet worden. 
De LG wil dat er ook iets over het maximale aantal PO’s per dag (moment van inleveren) wordt 
gemeld onder par. 4.3. De LG wil daarmee voorkomen dat er aan het einde van een periode nog 55 
een heleboel PO’s moeten worden ingeleverd. JD pleit ervoor dat de docenten gezamenlijk een 
planning opstellen voor de PO’s. DS wijst erop dat er ook nog ‘grote opdrachten’ zijn die formeel 
geen PO zijn maar die er wel mee vergelijkbaar zijn. Leerlingen blijken vaak te denken dat het 
wel op PO’s gaat. MV oppert dat voortaan de jaarlaagcoördinator de PO’s inplant voor de 
leerlingen en niet de docenten. De MR stelt voor dat er in het statuut komt te staan dat er 60 
maximaal twee deadlines voor PO’s per week mogen zijn. 
De LG en OG stemmen in met het Leerlingenstatuut (met daarin de besproken wijzigingen).  
 
6. Vervolg bevorderingsnormen: Ideeën nieuwe stemprocedure  
De SL heeft de stemprocedure onder de loep genomen. Voorheen was er geen procedure en nu 65 
is geconstateerd dat de huidige niet helemaal goed werkt waarbij te veel kinderen overgaan 
terwijl dat niet zou moeten gebeuren.  
De SL zal met een voorstel komen en zal dat tussendoor aan de MR voorleggen. 
 
7. Beleidsvoorstellen voor formatieplan 70 
 
8. Verslag MR-vergadering 29 oktober 2019 
 
9. Termijnagenda MR 2019-2020 
 75 
10. Training MR-leden 
De vz legt uit dat er diverse cursussen bestaan en dat we kunnen kiezen voor aparte cursussen 
voor de drie geledingen of gezamenlijke cursussen.  
 
11. Rondvraag en sluiting 80 
De vz besluit met de vraag aan de nieuwe leerlingen naar hun eerste ervaring in de MR. Die 
blijkt positief te zijn. 
Hij sluit de vergadering rond 20.20 uur. 
 


