
Notulen MR vergadering 1 april zoals gearresteerd in de MR-overlegvergadering van 27 mei ’21 

Aanwezig: Wouter, David, Roy, Arnold, Raoul, Emma.  

Afwezig: Fleur, Benno 

 Agendapunt Besproken besloten 
 MR vergadering   
 Opening   
 Vaststelling agenda   
 Notulen vorige keer   
 Mededelingen 

geledingen 
  

    
 Overlegvergadering   
1 Opening   
2 Vaststelling agenda   
3 Notulen vorige keer Actiepunten schoolleiding blijven staan.  

Coaching  
Aangepaste notulen 
vastgesteld.  

4 Mededelingen SL: Benno is inmiddels weer 50% aan 
het werk, maar dat is te vroeg. 
Onhoudbare situatie. Moet verandering 
in komen. Vervanging nodig.  
Hulp gevraagd, er komt Jos Kappé van 
het Echnaton (conrector) komt 
ondersteunen vanaf april.  
Of dit voldoende om Benno volledig te 
vervangen vraagt Emma zich af, maar ze 
kijkt het nog even aan. Echter haar 
zorgen zijn nog niet weggenomen. 
 
Processen die achter beginnen te lopen: 
Emma heeft hier een redelijk overzicht 
van. Veel te veel processen lopen 
vertraging op.  
 
Ouders: De ouderavond was erg leuk, 
wel teleurstelling over de opkomst. 
Slechts 22 ouders.  
Presentatie van de campusschool was 
ook goed. Daar was de opkomst wel 
heel goed.  
 
CMR/GMR: er komt een schrijven over 
het formatieplan (dit komt ook naar de 
directies) over hoe de MR naar zo’n plan 
hoort te kijken (soort van draaiboekje).  
 

 

5 Te bespreken 
stukken 

Niets binnengekomen.  

6 Corona  De afspraken lijken te verslonzen. 
Binnen het personeel is er een mail 

MR stuurt na de Pasen een 
mail rond aan het personeel 



gestuurd over de naleving van de 
maatregelen. De SL heeft hierover ook 
een herinnering opgenomen in de 
mededelingenbrief naar de ouders en 
leerlingen toe.  
 
 
 
6b: bespreking regelingen.  
Haakje: wat te doen als te veel docenten 
aangeven door te willen werken?  
Clustervoorzitter draagt per sectie één 
persoon voor (na overleg met de 
secties).  
 
Geld voor het nakijken van de 
herkansingen:  
74/examenll. 
+ Noordregeling.  
Zullen we op tijd bespreken hoe we dit 
gaan uitvoeren?  
Deel van het geld moet ook naar het 
OOP. Hoe wordt dit verdeeld binnen 
onze school?  
Moet voor 1 mei moet iemand 
opgegeven zijn voor de noordregeling.  

ter herinnering aan de 
corona-afspraken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij ingewikkelde keuzes t.a.v. 
de verdeling geld met OOP 
en SL wordt even overlegd 
met de MR.  

7 Campus(klas) 7a 
Wie gaat waar in dienst qua nieuwe 
vacatures, welk BRIN nummer?  Welke 
leerlingen waar ingeschreven?  
 
Leerlingen van ons BRIN nummer gaan 
over naar het nieuwe BRIN nummer.  
Huidige campusleerlingen gaat over 
naar het nieuwe BRIN. Evenals de 
aanmelders voor komend jaar in de 
campus.  
Voor ons personeel is detachering 
mogelijk.  
Detachering wordt heel duur i.v.m. 
andere CAO.  
Er ontstaat een gat in de begroting van 
het MLF.  
 
7b 
Leerlingen mogen tot hun 14e jaar 
ingeschreven staat op een PO school. 
Waarom niet de 10-14 leerlingen 
inschrijven in de VO BRIN-school? 
 
7c 

MR stelt dergelijke vragen op 
en deelt die met de SL.  
 
 
 
Emma gaat over aanmelding 
Campus lln op VO -BRIN 
verder 
praten/overleggen/uitzoeken 
denken. 



Hoe gaat de overgang van leerlingen die 
zich nu aanmelden voor MLF i.p.v. 
campus richting de nieuwe manier van 
onderwijs? 
SL: Grote vraag, moeten we met elkaar 
nog gaan bedenken.  
Dit moet ook in de formatie verwerkt 
worden, om er mensen tijd voor te 
geven om dit te ontwikkelen/uit te 
werken. Uren nodig.  
 

8 BYOD Er komt een plan. Wel veel 
consequenties voor ICT en dergelijke. 
Dus licht nu bij het servicebureau. 
Daarna komt het naar de MR.  
SL heeft nog geen idee wanneer het 
naar de MR komt.  

 

9 Coaching en 
intervisie 

Moet op een andere manier dan eerder 
voorgesteld.  
Grote delen van het stuk lijken niet 
uitvoerbaar in de formatie. Er wordt 
gekeken hoe het anders uitgewerkt kan 
worden zonder gevolgen voor de 
formatie.  

Volgende MR vergadering 
komt er een aangepast stuk.  

10 Formatie en 
voortgang 

Krimp. Drie eerste klassen. Er lijken 
mensen uit te moeten. Men maakt zich 
zorgen.  
Aanmelding van 85 i.p.v. 135.  
Havo 5 is dit jaar een grote groep.  
Nog onbekend waarom. Misschien de 
verhuizing.  
Krimp vooral in de onderbouw.  
 
Ongeveer 4 fte waarvan 0,5 fte directie 
te overcompleet.  
 
Zorgen bij teamleiders of er voldoende 
zicht is op de consequenties van 
vacatures en zittend personeel.  
 
Gaat het lukken bij de SL om dit allemaal 
te managen met de zieke Benno? 
Zorgen over de voortgang van alle 
processen in de SL.  
 

Volgende week afspraak 
maken door Benno om de 
MR hierover bij te praten.  

11 Rondvraag  Roy: na de meivakantie 4 weken vrij. 
Kan niet beloven aanwezig te zijn bij de 
vergaderingen.  

 

 

 


