
Verslag vergadering van de MR van Het Schoter van 12 en 19 mei 2020 
 
NB: deze twee vergaderingen vonden vanwege de maatregelen m.b.t. de inperking van de verspreiding 
van COVID-19 plaats via ‘video conferencing’ (Windows Teams).  
 5 
aanwezig: Robert van Riel (personeelsgeleding = PG; voorzitter); 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); Iris Pinkster (OG); Arjan van Waveren (namens schoolleiding 
= SL); Mardike de Goede (SL); Karel van der Reyden (PG); Maartje Brus (LG); Peter Wetjens (OG); Kees 
Beentjes (SL, op 12 mei) 10 
 
verslag: Fons Alkemade (ambtelijk secretaris, geen MR-lid) 
 
1. Opening, vaststellen agenda 
De voorzitter opent de vergadering om 18.00 uur. Agendapunt 4 zal met voorrang behandeld worden als 15 
de SL aanhaakt. 
 
2. Mededelingen SL 
 
2.1 Coronavirus 20 
Voorbespreking: 
De vz meldt dat de diverse leerlingenexcursies die voor mei gepland stonden, volledig geannuleerd zijn. 
DS wil iets opmerken over de brief aan het personeel over de taakuren. Hij is verbaasd over de door de 
SL gestelde grens van 63 taakuren (docenten die meer dan 63 taakuren te weinig hebben gewerkt dit 
schooljaar moeten dat later inhalen) en meent dat men daar onder de huidige omstandigheden niet mee 25 
kan rekenen. MV stelt voor dat de zin over de excursies aan de brief wordt gehaald maar de 63 uur-regel 
kan blijven staan. De rest van de docenten is het daarmee eens. DS meldt dat als verder iedereen 
akkoord gaat met de brief, hij er verder geen punt van maakt.  
Met SL: 
De SL wil graag van de MR weten hoe men vindt dat het is gegaan in de afgelopen tijd. Iedereen blijkt 30 
tevreden te zijn. De SL legt uit dat pas op 20 mei echt duidelijk wordt hoe de scholen open moeten gaan. 
Als je kijkt naar het aantal eindtoetsen dat afgenomen moet gaan worden, dan is conclusie dat de 
aanwezigheid van de leerlingen op school helemaal daarom zal draaien. Er is eigenlijk geen tijd voor het 
geven van lessen op school. De leerlingen zullen misschien na de zomer worden ingedeeld in drie 
groepen: A, B en C. Op een dag is maar een van deze groepen aanwezig op school. Er zal twee weken 35 
lang getoetst worden in juni. Dan is er nog een week voor practica e.d. en er moet nog een 
contactmoment met de mentoren zijn.  
MvdL vraagt nog naar de voortgang van de profielwerkstukken voor 4-havo. Volgens de vz gaat dit 
gewoon door, met hulp van Teams. De SL staat hier ook achter. 
De SL legt uit dat het de school gelukt is om een groot deel van het geld dat al betaald was voor de 40 
werkweken, tto-excursies etc. terug te halen. Ouders krijgen voorlopig 80% van hun geld terug. Over een 
jaar kan wellicht nog meer geld teruggestort worden. MvdL zou het sneu vinden voor leerlingen die zelf 
hun reis betaald hebben als ze dat uiteindelijk niet allemaal terug krijgen; zij weet overigens niet of dit 
speelt. De SL heeft daar geen zicht op. 
De SL legt uit dat 63 taakuren overeenkomt met de grootte van één les. De taakuren die gemoeid zijn 45 
met de excursies die nu niet doorgaan, blijken geen rol te spelen voor dit aantal, wat de vraag oproept 
waarom die excursies expliciet genoemd worden in de brief aan het personeel. 
De MR stemt in met de brief als daaruit de passage over de excursies is verwijderd. 



2.2 afronding schooljaar 
Er wordt gewerkt aan een feestelijke afronding van het schooljaar voor de examenkandidaten. De SL legt 50 
uit dat het niet alleen om het afscheid van leerlingen gaat maar ook om dat van collega’s die vertrekken.  
2.3 nieuwbouw 
KB laat plaatjes zien van de te bouwen sporthal naast de school. De school ruilt een stuk grond uit met 
de gemeente.  
 55 
3. Voorstel sectie Engels voor wijziging lessentabel volgend schooljaar 

Voorbespreking: 

Het voorstel is dat er een lesuur van 4-mavo naar 6-vwo gaat. MV kan zich vinden in het voorstel maar 

vraagt hoe het dan wordt met de totale studiebelasting in 4-mavo en 6-vwo. Het is duidelijk dat de sectie 

Engels hiermee een paar uren kwijt raakt. IP vraagt of 5-havo wel met 2 uren Engels uit de voeten kan en 60 

waarom het uur niet van 4-mavo naar 4-vwo gaat. JP legt uit dat het lesprogramma voor 4-vwo al zo vol 

zit.  

Met SL: 

De SL heeft geen geluid gehoord dat er problemen zijn op de havo.  

De MR stemt unaniem in met het voorstel. 65 

 

4. Concept Bevorderingsnormen 

Voorbespreking: 

MV is tegen het voorstel in de conceptbrief van de SL om de ouders het recht te geven het advies van de 

school te negeren. Ook JD is hiertegen en vraagt zich af waarom hiervoor gekozen is. JP vindt dat de MR 70 

met een voorstel moet komen. De normen voor dit jaar moeten zeker soepeler zijn dan normaal. MV 

stelt voor dat er al eerder met ouders wordt gepraat, niet pas aan het eind; hun mening wordt wel 

meegenomen. De school houdt dan de regie. IP wijst erop dat het eerste deel van de brief al eerder aan 

ouders is verstuurd; zij adviseert de SL om bovenaan de brief te melden dat er nieuwe informatie in 

staat. Zij vraagt zich ook af of elke docent wel op dezelfde manier de letters O, M, V en G toekennen bij 75 

de toetsen die nu afgenomen worden. Haar dochter lijkt bij dit systeem beter te scoren dan voorheen en 

dat geeft misschien een vertekend beeld. JP merkt op dat docenten vooral naar Rapport-2 zullen gaan 

kijken. IvR heeft juist de indruk dat leerlingen in haar klas op dit moment bij het OMVG-systeem lagere 

‘cijfers’ halen. De vz legt uit dat hij als docent ook aan het einde van het schooljaar nog goed kan bepalen 

in welke klas een leerling na de zomer met succes verder kan. MvdL zou het erg zuur vinden als 80 

leerlingen door de ongewone situatie op dit moment straks worden gedwongen de school te verlaten 

vanwege hun studieresultaten. IvR merkt nog op dat de afsluitende toetsen ‘heel heftig’ op haar 

overkomen. Aangezien de leerlingen toch allemaal wel wat achterstand zullen hebben en de afgelopen 

tijd een ander soort toetsing hebben gehad, gaan velen misschien niet goed presteren bij de eindtoets. 

De vz legt uit dat hij voor zijn vak in elk geval geen brede pittige toets over het hele jaar zal geven maar 85 

gewoon een toets over het hoofdstuk dat nu behandeld wordt. MvdL verbaast het dat er over de aard 

van de eindtoets door de docenten blijkbaar nog geen afspraken zijn gemaakt.  

Met SL: 

MdG legt uit dat het niet zo is dat als de school twijfelt over een leerling de ouders een keuze krijgen; er 

komt altijd een gericht advies. AvW geeft nog een toelichting op hoe de procedure tot stand is gekomen. 90 

Hij legt uit dat de SL vooral heeft gedacht vanuit het belang van de leerling. Er zijn door de huidige 



situatie allerlei onzekerheden (het ene kind krijgt betere begeleiding thuis dan het andere, etc.) en 

daardoor wordt er soms wat soepeler geoordeeld. MV zegt dat het toch belangrijk is om een ondergrens 

te bewaken bij het nemen van een beslissing over een leerling; een leerling die te makkelijk over mag en 

boven zijn niveau terecht komt, krijgt problemen. Hij meent ook de docenten bij uitstek de deskundigen 95 

zijn die kunnen bepalen wat goed is voor een kind; de ouders zullen te veel partij kiezen voor hun kind. 

JD legt uit dat de mentoren ook op dit moment best goed weten hoe het met leerlingen gaat, ook wat 

betreft het thuisonderwijs. Zij vindt het jammer dat de docenten niet het laatste woord krijgen. JP wijst 

er nog op dat het vermoedelijk zo is dat het volgende schooljaar pittiger wordt dan normaal, dus 

zwakkere leerlingen hebben het dan nog lastiger.  100 

MvdL heeft gemerkt dat sinds de school dicht is kinderen die extra ondersteuning hadden deze niet meer 

krijgen. Zouden die kinderen niet geholpen kunnen worden door ze in de zomervakantie wat extra te 

helpen en zo te voorkomen dat ze van school moeten? De SL vindt dat lastig. Wie gaat dat doen en wie 

gaat dat betalen? Veel docenten hebben het al druk in die laatste periode. De SL gaat hier nog over 

nadenken. 105 

De SL legt uit dat zij er lang over nagedacht heeft maar heeft geconcludeerd dat het niet mogelijk is om 

op basis van argumenten een eenduidig antwoord te geven op de vraag of de je ouders van te voren of 

pas aan het eind om hun visie vraagt. De SL denkt dat de school aan alle ouders goed zal kunnen 

uitleggen waarom een bepaald advies gegeven wordt.  

DS wijst er nog op dat de docenten bij het opstellen van hun advies ook zeker rekening zullen houden 110 

met de ongebruikelijke/lastige omstandigheden in het laatste deel van het schooljaar.  

De SL gaat de brief aanpassen volgens de genoemde wensen en de inleiding ervan aanpassen. Er komt 

een mogelijkheid voor revisie. Er zal geen gesprek vooraf met de ouders zijn zoals MV heeft voorgesteld. 

Op 13 mei stuurt de SL een nieuwe versie van de brief naar de MR via RvR. De MR stemt onder 

voorbehoud in maar kijkt op 13 mei nog naar de brief. 115 

5. Concept Begroting 2020-21 

Voorbespreking: 

JP heeft de begroting doorgenomen maar heeft gemerkt dat de SL erin is gaan snijden ten opzichte van 

een versie die al was rondgestuurd. JP zal over een paar posten vragen stellen. Er staan geen gekke 

dingen in volgens JP. IP legt uit dat de ouders hebben begrepen dat de ouderbijdrage hetzelfde blijft en 120 

als de ouders voor dat geld hetzelfde krijgen als vorig jaar, dan is er geen reden om vragen te stellen.  

  

   
De voorzitter sluit de vergadering om 20.50 uur en deelt mee dat deze wordt voortgezet op 19 mei om 
18 uur. 125 
 
 
Voortzetting op 19 mei 2020, 18.10 uur: 
 
4. Concept Bevorderingsnormen (opnieuw) 130 

IP merkt op dat de bevorderingsnormen voor volgend schooljaar nog niet aan de orde zijn gekomen. JD 

merkt daarbij op dat de normen voor ‘bilingual attitude’ nog niet klaar zijn.  



MvdL merkt op dat in de bevorderingsnormen de tekst voor vwo anders begint dan bij havo en mavo. Zij 

vraagt zich af waarom dat verschil er is.* 

IP mist in 2.3 van de bevorderingsnormen de overstap van 1 havo naar 2 mavo. JD denkt dat dit met de 135 

tweejarige brugperiode heeft te maken. Maar dat lijkt niet logisch.  

MV vraagt of het niet mogelijk is om voor bijv. de 1e klas (niet de opstroomklassen) een grens vast te 

stellen waarbij een leerling in aanmerking komt voor opstromen.**** KvdR weet dat de SL niet wil; dat 

hangt te veel af van de individuele leerling. MV wil ook weten hoe het zit met docenten die meerdere 

vakken aan een leerling geven.***** De vz weet dat deze docenten dan ook meerdere stemmen mogen 140 

uitbrengen bij het bevorderen. 

MvdL zag dat ouders bij revisie binnen drie dagen schriftelijk een aanvraag moeten indienen. Dat lijkt 

haar kort dag.**  

DS heeft een opmerkingen over de bijlage over het wisselen van een vak in de 4e klas. Hij wil weten of 

het nog steeds mogelijk is dat leerlingen van profiel wisselen. In het verleden kwamen leerlingen wel 145 

eens ten onrechte in het verkeerde profiel terecht na een wisseling van een vak.*** De vz merkt daarop 

op dat hij nergens ziet waar het advies van docenten bij de keuze van een profiel in de 3e klas een rol 

speelt.******  

Met SL: 

De SL wil het graag over drie onderdelen van de tekst hebben: 150 

1) Over de stemprocedure is al eerder gesproken.  

2) Ondergrenzen definiëren voor het afstromen van leerlingen in 3 havo. 

3) Idem voor 3 vwo.  

De SL legt uit dat er ooit voor 3 havo zo’n ondergrens was maar die is weer afgeschaft. In de praktijk 

bleek dat een leerling die onder de ondergrens zat toch naar 4 mavo werd bevorderd en niet naar 3 155 

mavo of 3 havo werd verwezen; de docenten vonden dat dan beter voor die leerling. De ondergrens was 

dus nogal zacht en daarom is ie geschrapt. Op verzoek van de MR staan de ondergrenzen er weer en de 

SL is benieuwd hoe dit nu gaat werken. MV stelt voor om de tekst zoals ie nu bij 3 vwo staat in dezelfde 

opzet ook bij 3 havo te plaatsen. De SL denkt niet dat dat nodig en handig is. IP vraagt hoe het zit met de 

overstap van 3 havo naar 4 mavo; mist de leerling dan geen onderdelen van het mavo-160 

examenprogramma? De SL legt uit dat het de bedoeling is dat de leerling al in 3 havo examenonderdelen 

uit 3 mavo doet. JP merkt op dat de praktijk leert dat een leerling uit 3 havo het eigenlijk altijd zonder 

problemen redt op de mavo, door het niveauverschil.  

Op de vraag bij * van MvdL merkt de SL op dat dit komt omdat er in het verleden af en toe geschaafd is 

aan de teksten. Dat kan worden bijgeschaafd. 165 

Op de vraag bij ** van MvdL antwoordt de SL dat dit komt doordat de revisie plaatsvindt op de laatste 

vrijdag van het schooljaar. De SL vindt het logisch dat dit vooraan per email kan gebeuren. De SL legt ook 

uit waarom het revisieverzoek via Dunamare moet lopen. 

Op de vraag bij *** van DS antwoordt de SL dat zij hierover moet gaan praten met de dekaan.  

Op de vraag bij **** van MV reageert de SL met de vraag of er behoefte is aan een bovengrens. MV 170 

denkt dat het goed is voor de duidelijkheid en uniformiteit. De SL ziet geen signalen dat dit nodig is. 

Op de vraag bij ***** van MV antwoordt de SL dat zij dit duidelijker zullen opschrijven. 

Op de vraag bij ****** reageert JP die wil weten of er ooit onderzoek naar gedaan is naar wat er gebeurt 

als leerlingen tegen het advies in een profiel kiezen. De SL antwoordt dat dit is onderzocht en AvW zal 



hier navraag naar doen. De SL stelt voor om het voorstel van de vz eerst in de vwo- en havo-teams te 175 

bespreken. De vz zal de betreffende conrectoren informeren. 

De MR stemt unaniem in met de bevorderingsnormen 2020-2021. 

 

5. Concept Begroting 2020-21 (opnieuw) 

Voorbespreking: 180 

JP heeft een mail laten rondsturen waarin hij commentaar geeft op de begroting. Dit is ook 

doorgenomen met de rector. Het belangrijkste wat de begroting toont is dat de bewegingsruimte voor 

de school volgend jaar nog kleiner is dan dit jaar. De komende nieuwbouw draagt daar ook aan bij. 

Met SL: 

AvW licht nog toe er sprake is van een herziening van de bekostigingsstructuur in het VO. Die zou voor 185 

het Schoter gunstig uitvallen, voor sommige scholen ongunstig. De verwachting was dat dat extra geld al 

komend schooljaar zou binnenkomen maar het onderwerp is een jaar doorgeschoven. Het stond al in de 

begroting van school en dat zal aangepast moeten worden bij de revisie.  

MvdL en PW stemmen namens de OG in met de voorgestelde ouderbijdrage. 

  190 

6. Concept Jaarplan 2020-21 + ‘Gele Lijst’ 

Voorbespreking: 

MV las dat docenten een managementtraining kunnen doen op kosten van de school. Hij wil weten wat 

de visie daarachter is. Verder las hij over een driejarig introductieprogramma voor nieuwe medewerkers. 

Waarom is dat zo lang? JP legt hierop uit dat het in feite om een eenjarig traject gaat. De doelstelling is 195 

wel driejarig maar daar is niet echt een programma voor. Ook las MV dat er wekelijks mentorenoverleg 

plaatsvindt (5.2); hij zou dat ‘wekelijks’ willen laten schrappen.*** JD vindt dat ook te vaak.  

JD wil iets gaan vragen over de evaluatie van het gebruik van ict op school voor het lesgeven. Dit wordt 

nergens genoemd en dat moet wel ergens ingevoegd worden.* Dit geldt ook voor ‘blended learning’.** 

MvdL vraagt of er nog een evaluatie van het XL-leren komt.**** De vz merkt op dat dit ooit ‘in potlood’ 200 

is genoteerd en dat er wel is gezegd dat dit zou moeten starten maar dit is nog niet gebeurd. Het 

onderwerp staat op de termijnagenda. 

Met SL: 

De SL meldt dat Gele Lijst vandaag naar het personeel is gestuurd en stelt voor om daar de volgende keer 

over te praten. Het Excel-bestand dat is verstuurd is daarbij het makkelijkst te lezen. 205 

Op de vraag bij * en ** van JD meldt de SL dat het inderdaad nodig is om dit weer te evalueren. In het 

verleden is dit door een stagiair gedaan maar die is er niet meer.  

JD vraagt naar de genoemde enquêtes. De SL meldt dat deze onder de leerlingen al wel is uitgevoerd en 

de uitslag was 7,03 terwijl de ‘benchmark’ 7,08 is. Er kwamen zaken uit naar voren die eruit sprongen. De 

enquête-uitslag is te zien bij ‘School op de kaart’. De SL is tevreden. De ‘pestindicator’ is gelukkig weer in 210 

orde. Het is nu wel nog zo dat de dingen die goed scoorden in de enquête niet openbaar zijn gemaakt 

omdat ze niet geanonimiseerd zijn; de SL zal vragen of dit alsnog kan gebeuren.  

JD heeft een vraag bij de passage waarin het gaat over het uitdelen van ‘good practices’ door de 

docenten: hoe ziet dat er in de praktijk uit? De SL weet nog niet hoe dit precies georganiseerd moet 

worden en zoekt dit uit. 215 



JD vraagt ook nog naar de uitslag van het medewerkers-tevredenheidsonderzoek uit 2017. De SL zal deze 

naar de vz sturen. 

Op de vraag bij *** van MV meldt de SL dat zij het ‘wekelijks’ zal schrappen. 

IP vraagt waarom bij sommige onderwerpen geen evaluatiemoment is aangegeven. De SL legt uit dat er 

vaak een doorlopende evaluatie is. De SL weet niet wat hiermee te doen. 220 

IP vraagt waarom de school ‘nee’ heeft aangekruist bij de vraag of de school wil gaan voor een score 

‘goed’ bij de Inspectie. De SL legt uit dat je dan een punt moet hebben waarvan je denkt dat je daarop 

goed gaat scoren bij de Inspectie en de SL vindt dat er nu geen punt is waarin de school uitblinkt. Geen 

enkele Dunamare-school heeft hier ‘ja’ aangevinkt. 

Op de vraag bij **** van MvdL antwoordt de SL dat met de MR is afgesproken dat volgend jaar XL-leren 225 

geëvalueerd wordt. Dit zal nog worden vermeld in het Jaarplan. 

 

7. Terugmeldingen n.a.v. vorige vergadering(en) 

De vz meldt dat het hier gaat om o.a. de verlaging van werkdruk en de bestemming van gelden uit de 

stakingskas.  230 

Met SL: 

JD vertelt dat de werkgroep ‘werkdruk’ waarin zij zit bezig is om aan secties te vragen hoe hun 

takenpakket eruit ziet en of zij genoeg uren daarvoor hebben. Er wordt goed op gereageerd. 

JD merkt op dat het voor de ervaren werkdruk nogal uitmaakt welk vak de docent geeft, mede door de 

coronamaatregelen. Zij vraagt of er bij het inzetten van docenten voor surveillance hiernaar wordt 235 

gekeken door de SL. De SL beaamt dit.  

De SL merkt ook nog op dat er nu 4 hele cao-dagen in de Jaarplanning zitten. 

Het geld dat dit schooljaar extra is binnengekomen voor werkdrukverlaging. Dit is nu als een ‘plus’ 

geboekt en kan het volgend jaar worden uitgegeven. Daarmee is maximale klassengrootte van 30 

leerlingen te garanderen.  240 

 

8. Verslag MR-vergadering 17 maart 2020 

 

9. Termijnagenda MR 2019-2020 

 245 

10. Rondvraag en sluiting 

MV heeft 2 vragen die naar voren kwamen bij het mentorenoverleg: 

- Hij kreeg van andere mentoren de vraag of zij zich ook van een advies aan de leerlingen kunnen 

onthouden. De SL vraagt zich af waarom docenten dit zouden willen. De vz meent dat juist in deze tijd 

een docent altijd advies moet geven. 250 

- Tevens wil hij weten of nog fysieke eindvergaderingen zijn, of dat er alleen vergaderingen via Teams 

zijn. De SL legt uit dat vakdocenten in Magister iets over een leerling voor hun vak kunnen inbrengen. 

Daarna gaat de afdeling een advies opstellen. Er is geen vergadering; dat is lastig te organiseren. MV 

vindt dit jammer omdat hij een overgangsvergadering juist dit schooljaar erg belangrijk vindt en hij zou 

graag direct met collega’s spreken. JP is het met hem eens maar denkt dat het inderdaad heel lastig te 255 

organiseren wordt. De SL meent dat er ook te weinig tijd; er moeten ook nog gesprekken met de ouders 

plaatsvinden. MvdL is ook niet blij met deze opzet; volgens haar kennen mentoren niet al hun leerlingen 



altijd even goed en zij moeten nu dus beslissen over hen. De SL merkt op dat de meerdere mentoren bij 

het overleg over het advies zitten en dat genoeg informatie over leerlingen aanwezig is. JD kan meegaan 

met de opzet van de SL maar zou graag zie dat de vakdocenten bij hun advies exact aangeven waarop zij 260 

dit baseren. JP stelt voor dat al vooraf de leerlingen over wie getwijfeld wordt, worden benoemd en dat 

aan de docenten wordt gevraagd om over deze leerlingen extra goed te berichten. Andere leden van de 

PG zijn het hiermee eens.  

DS zou graag binnen de MR praten over hoe het nieuwe schooljaar begint; het zal niet hetzelfde zijn als 

we gewend zijn. Er zal ook nog wel wat moeten worden bijgesteld op de Gele Lijst, denkt hij. De SL lijkt 265 

dit een goed idee. 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.33 uur. 
 
 270 
 


