
Verslag vergadering van de MR van Het Schoter van 16 juni 2020 
 
aanwezig: Robert van Riel (personeelsgeleding = PG; voorzitter); Jenneke Don (PG); Dennis See 
(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 = 5 
SL); Karel van der Reyden (PG); Maartje Brus (LG); Peter Wetjens (OG) 
 
afwezig: Jorik Pijnacker (PG); Mardike de Goede (SL) 
 
verslag: Fons Alkemade (ambtelijk secretaris, geen MR-lid) 10 
 
De SL schuift om 18.51 uur aan. 
 
 
1. Opening, vaststellen agenda 15 
De voorzitter opent de vergadering om 18.10 uur. Hij is blij dat de MR weer fysiek bijeen kan 
komen. 
 
2. Mededelingen SL 
JD meldt dat er zorgen zijn over leerlingen die nu nét over zullen gaan en na de zomer een pittig 20 
PTA voor de kiezen zullen krijgen. De periodes tot de tentamens zijn kort. Sommige secties 
zouden een extra lesuur willen krijgen. JD vraagt of de MR hier nog haar bezorgdheid over uit 
moet spreken. JD zal vragen om welke secties het gaat. 
MvdL meldt dat er een mail is binnengekomen met 2 punten van een ouder die zich zorgen 
maakt. 1) Deze ouder wil weten waarom Magister even op zwart is gezet. 2) Door de 25 
omstandigheden (steunlessen wiskunde e.d. gingen niet door) zijn leerlingen minder goed 
voorbereid op de check-out toetsen en gaan daardoor misschien niet over. 
MV vraagt aandacht voor het feit dat de SL verwacht dat docenten ouders van leerlingen van 
wie het advies negatief uitvalt, eerder gaan bellen dan leerlingen met een positief advies.  
 30 
AvW heeft Dunamare gevraagd waar de school rekening mee moet houden na de 
zomervakantie. Men wacht op de besluiten van de regering. De SL houdt er rekening mee dat  
de school dan nog niet normaal open kan. Er moet dan een ‘hybride rooster’ komen (AB of 
ABC). Bij de vakken waar dat kan (o.a. LO en tekenen) komen leerlingen wel op school. Arjan 
deelt een ontwerp voor dit rooster uit. De OG merkt op dat er geen rekening is gehouden met 35 
het feit dat leerlingen tijd nodig hebben om van school naar huis te fietsen. De LG maakt 
opmerkingen over de nadelen van online lessen. AvW legt uit dat het ook de bedoeling is bij dit 
rooster dat docenten aan hun leerlingen weektaken geven. De SL beseft dat op alle voorstellen 
kritiek mogelijk is en gegeven zal worden. RvR wijst erop dat een ander rooster gevolgen heeft 
voor de lesvoorbereiding van de docenten.  40 
De rector reageert op de twee punten uit de mail van de bezorgde ouder. 1) Hij legt uit dat 
Magister bewust op zwart was gezet (zodat leerlingen nog niet konden zien of ze geslaagd 
waren) maar dat daar klachten over binnenkwamen van ouders en leerlingen. IP wijst erop dat 
het beter was geweest als alle scholen in de omgeving dit ook hadden gedaan. De rector wijst 



erop dat de school elk jaar weer afwacht of dit op-zwart-zetten moet gebeuren. 2) De SL hoopt 45 
met de check-outtoetsen te kunnen meten hoe het staat met de leerlingen. Na de zomer wordt 
gekeken welke achterstanden er zijn. Er komt geld van het rijk om daar iets aan te gaan doen. 
De SL zal de mail van de ouder beantwoorden. De MR zal op de kwestie van de achterstanden 
terugkomen. 
 50 
3. Concept Bevorderingsnormen 2020-2021 
Dit onderwerp is in de vorige vergadering al aan de orde gekomen. De vz legt uit dat een kritisch 
punt nog is het aantal gewenste toetsen per vak (bij de zgn. 3-uursvakken) opdat een goed 
oordeel over de leerling gegeven kan worden.  
Toetsen per sectie: MV legt uit dat het aantal toetsen dat nu wordt voorgesteld voor de sectie 55 
Wiskunde eigenlijk niet werkbaar is. De SL heeft hier begrip voor maar wil de toetsdruk toch 
naar beneden brengen. Het komende schooljaar wordt een overgangsjaar waarin secties nog 
mogen afwijken. De SL is bereid volgend jaar de tabel met aantallen toetsen aan de MR voor te 
leggen. IP vindt het aantal toetsen op het Schoter juist klein is, in vergelijking met andere 
scholen. Hierdoor kunnen leerlingen soms moeilijk een cijfer ophalen. MB heeft ook het idee 60 
dat er niet echt veel toetsen zijn. IvR vond het vooral een probleem dat er af en toe te veel 
toetsen achter elkaar werden ingepland. RvR vraagt of de SL een visie heeft op het toetsbeleid. 
JD vraagt of de zgn. toetscoördinator van de school hier niet onderzoek naar kan doen. De MR 
zal hier in het komende schooljaar over blijven praten. 
MvdL merkt op dat zij het lastig vindt om nu te stemmen over de Bevorderingsnormen als de 65 
MR nog niet de definitieve tekst heeft gezien. De vz stelt voor dat de MR toch tot stemming 
overgaat en goedkeuring verleent onder de voorwaarde dat alle besproken zaken in de normen 
terecht komen. IP vindt dat deze gang van zaken iets te vaak voorkomt bij de MR en wil dat dat 
voortaan meer volgens het protocol verloopt. 
De MR besluit de Bevorderingsnormen 2020-2021 pas op de eerste vergadering van de 70 
zomervakantie in stemming te brengen. 
 
4. Concept Jaarplan 2020-21 + ‘Gele Lijst’ 
IvR maakt een opmerking over de toetsperiodes. Zij waardeert het dat deze voortaan midden in 
de week beginnen zodat er een weekend in zit. Maar zij ziet opnieuw problemen doordat de 75 
school dagen met verkort rooster en studiemiddagen heeft ingepland. Daardoor missen de 
leerlingen lestijd; juist in de lessen leren de leerlingen veel.  
DS merkt op dat de cao-dagen echt ingeroosterd moeten zijn. MV merkt nog op dat er nu te 
veel cao-dagen op dezelfde weekdag, een maandag, zijn ingeroosterd.  
IP vindt dat er veel verkorte-lesroosterdagen zijn en vraagt zich af of de school dan wel aan het 80 
verplichte aantal lesuren komt. LR geeft de voorkeur aan af en toe een langere periode met 
verkort rooster dan her en der een verkort-roosterdag. MB wil liever niet een lange periode met 
verkort rooster vlak voor de toetsperiode, want vaak komt de docent dan niet uit het de stof en 
moet het programma afgeraffeld worden. JD maakt zich zorgen vanwege het feit dat er nu soms 
maar vijf weken tussen twee toetsperiodes zijn (dat waren er zes). Heeft de SL in het vizier? Zij is 85 
bang dat dit problemen gaat geven. 
MvdL vraagt hoe het zit met periode T1 die nu door de coronamaatregelen is vervallen. De vz 
legt uit dat dit per vak verschilt. Als er in T1 stof zat die onder het schoolexamen valt, dan moet 



die stof ondergebracht worden bij andere tentamenperiodes. Er komt dus meer stof in de 
tentamenperiodes volgend schooljaar.  90 
Met SL: 
Verkorte roosters: Volgens de rector vinden leerlingen verkorte roosters vaak prettig omdat zij 
dan tijd hebben om te leren. Maar van hem hoeft het niet, zo’n verkort rooster; meer lestijd 
vindt hij niet erg. Hij wil niet tornen aan de klassenbesprekingen, maar het beperken van de 
resultaatbesprekingen is wellicht bespreekbaar. De MR zet het onderwerp ‘verkort lesrooster’ 95 
op de agenda voor het volgende schooljaar. 
Cao-dagen: De rector erkent dat de cao-dagen goed verspreid moeten zijn over de week. De vz 
stelt het bondig: de docenten hebben het gevoel dat er twee roostervrije dagen door de SL zijn 
afgepikt. De SL ziet wel alternatieven, bijv. deze twee dagen naar het einde van het schooljaar 
verplaatsen. Dan kan wel betekenen dat er op de dagen van de MOL-gesprekken een verkort 100 
rooster nodig is.  
De SL stuurt volgende week een nieuwe versie van de Gele Lijst naar RvR die deze naar alle 
geledingen zal doorsturen. 
 
5. Verslagen MR-vergaderingen 12 en 19 mei 2020 105 
De verslagen worden zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 
6. Termijnagenda MR 2019-2020 
 
7. Rondvraag en sluiting 110 
MvdL vraagt hoe het zit met leerlingen in de brugklas die moeten afstromen; mogen zij dit jaar 
wel blijven zitten? De rector bevestigt dat dit dit jaar inderdaad zou kunnen gebeuren. Manon 
vraagt ook hoe het staat het met 100-jarig bestaan. De rector antwoordt dat van alles uitgesteld 
is maar de voorstelling zal na de zomer gaan plaatsvinden. Het boek is al wel uit.  
 115 
De voorzitter sluit de vergadering om ongeveer 20.25 uur. 
 
 


