
Verslag van de vergadering van de MR van Het Schoter van 17 maart 2020 
 
NB: deze vergadering vond vanwege de maatregelen m.b.t. de inperking van de verspreiding 
van de COVID-19 virus plaats via ‘video conferencing’ (Windows Teams). De schoolleiding nam 
dit keer ook vanaf het begin aan de vergadering deel. 5 
 
aanwezig: Robert van Riel (personeelsgeleding = PG; voorzitter; aanwezig tot 20.00 u); Jenneke 
Don (PG); Dennis See (PG); Jorik Pijnacker (PG); Matthijs Vos (PG); Ilse van Rossum 
(leerlinggeleding = LG); Lieuwe Rekers (LG); Manon van der Linde (oudergeleding = OG); Maartje 
Brus (LG); Iris Pinkster (OG); Arjan van Waveren (namens schoolleiding = SL); Mardike de Goede 10 
(SL) 
afwezig: Karel van der Reyden (PG); Peter Wetjens (OG) 
 
verslag: Fons Alkemade (ambtelijk secretaris, geen MR-lid) 
 15 
Opening, vaststellen agenda 
De voorzitter opent de vergadering om 19.10 uur.  
 
1. Mededelingen SL 
 20 
1.1 Coronavirus, maatregelen en verwachtingen 
 
1.2 Stand van zaken aanmeldingen nieuwe leerlingen 
 
1.3 Stand van zaken Sporthal/Nieuwbouw 25 
 
1.4 Selectieprocedure nieuwe conrector 
 
1.5 Vooruitblik begroting/jaarplan 
 30 
2. Bestemming gelden toegezegd door Ministerie + ingehouden loon i.v.m. staking VO 30 en 
31 januari 
Zie ook punt 1.2. Tijdens de staking is loon ingehouden en dat geld zal besteed worden aan het 
onderwijs. De SL denkt aan het inhuren van mensen van Lyceo voor het surveilleren tijdens 
examens/toetsen zodat docenten ontlast worden. Het geld kan ook pas volgend jaar ingezet 35 
worden, voor het beperken van de klassengrootte.  
 
3. Formatieplan 2020-2021 
De vz denkt dat dit onderwerp nu afgerond kan worden. Er is een gesprek geweest tussen de 
ouders van de MR en de SL waarbij ‘inhoudelijke dingen zijn opgelost’.  40 
De PG stemt unaniem in met het Formatieplan (onder voorwaarde dat de besproken zaken 
doorgevoerd worden). 
 
4. Vervolgstappen verlagen werkdruk personeel 



 45 
5. Verslag MR-vergadering 28 januari 2020 en 4 februari 2020 
De verslagen worden vastgesteld. 
 
6. Termijnagenda MR 2019-2020 
JP wijst erop dat als er PTA’s gewijzigd gaan worden vanwege de coronacrisis, de MR hiervoor 50 
instemming moet geven. Hij stelt voor dat de MR bij voorbaat instemming geeft voor het 
wijzigen van PTA’s. De SL weet nog niet wat er gaat gebeuren maar stelt voor dat als men iets 
wil gaan wijzigen, er contact opgenomen wordt met de MR. IP stelt voor dat er als het zover is 
door de MR via email daarover gestemd wordt.  
 55 
7. Rondvraag en sluiting 
IP vraagt hoe het op school gaat de laatste dagen. Zij dankt de SL voor de inzet, die veel van de 
mensen vraagt. 
MvdL wil nog weten, naar aanleiding van het besproken bij punt 2, of ook de MR-leden die niet 
bij de PG horen mogen meebeslissen over het inzetten van het stakingsgeld. Dat is niet het 60 
geval.  
 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.12 uur. Hij constateert dat deze manier van vergaderen 
op afstand goed bevallen is en dat dit misschien nog vaker gedaan kan worden. 
 65 
 


