
Vergadering medezeggenschapsraad Stedelijk Gymnasium
Datum: 23 september 2021
Tijd: MR 19.00 - 21.30 (MR + SL)
Plaats: op school

Aanwezig uit MT: Stytia
Aanwezig uit MR: Leo, Simon, Baghdad, Maaike, Timo, Pelle, Jacques, Remco, Aranka
Oudervereniging: Annick

Opening en vaststelling agenda
● Welkom voor MT, toelichting verkiezing nieuwe voorzitter.

MR: Graag een nieuw ambitiegesprek voeren met het MT. MT is
akkoord, liever vrij snel afspreken i.v.m. nieuwe leden en
onderwerpen die rond 4 november op de agenda staan. Wordt
afgesproken voor 28 - 10 - 2021, om 17u op school.

● Vergaderdata: vastgesteld
● MR: training voor nieuwe leden die MR (Simon, Maaike, Baghdad,

Pelle). Goedkeuring van de MR voor de training. Er wordt gekeken of
dat het op individuele basis gedaan zal worden, of als groep waarbij
er iemand op school de training komt doen.

● Vooruitblik voor de volgende vergadering:
(evaluatie)ondersteuningsplan

● MR: toegevoegd aan de agenda - corona beleid en evaluatie van het
nieuwe rooster en de KWT uren

Ingekomen stukken
● Geen ingekomen stukken

Vaststellen notulen vergadering 7 juli 2021
● Herfst school die genoemd is wordt even op pauze gezet; MT wil

eerst resultaten TW1 afwachten. Als er ingezet wordt op herfst school
wordt dat dus een winterschool.

● Vastgesteld

Examenreglement en PTA
● MT: N.a.v. de overgangsvergaderingen met meer discussie over de

bevorderingen van de leerlingen zijn de formuleringen van de
bevorderingsnormen na de afgelopen vergadering waarin de
schoolgids al besproken nog enigszins aangepast. Omdat het in de
schoolgids is aangepast zijn de normen ook aangepast in het PTA,
omdat deze normen één op één overeen moeten komen.
In directeurenoverleg bij de stichting is de examencommissie zoals
die nu is geformuleerd op school goedgekeurd. Alle docenten met
examenklassen zitten in de examencommissie, waarbij enkele
docenten speciale bevoegdheden krijgen om de examensecretaris en
procedures bij onregelmatigheden te controleren.
MR: Kan het functioneren en de leden van de commissie nu niet
duidelijk in het reglement terugvinden. Ook willen we borgen dat we
de examencommissie zo onafhankelijk mogelijk is; betrokken



surveillanten nemen in geval van onregelmatigheden geen zitten in
de examencommissie van die casus. MT: extra lid toevoegen
hieromtrent aan het PTA.

● MR: In het PTA weging van de schoolexamens goed nakijken (4/3
weging bij Biologie), evenals nummering van artikelen en pagina's.

Schoolgids 2021 - 2022
● MT: Bevorderingsnormen net bij examenreglement/PTA besproken.

Bij SOM moet er nog geregeld worden dat SE cijfers die in klas 4
meetellen bij de overgang niet nogmaals bij klas 5 meewegen met
gemiddeldes van de overgang naar klas 6. Dat is in principe goed
geregeld.

● MR: Bij het punt van veiligheid is er nog niets gezegd over de
camera's en het beleid hierop. MT: wordt toegevoegd.

● MR: Veel overlap tussen documenten als schoolgids, en
examenreglement/PTA. Kan dit niet één document worden? MT:
Vanuit de inspectie wettelijk verplicht om aparte documenten te
hebben.

● MR: Punt over nakijktermijn lijkt niet af, want er staat geen
consequentie genoemd wanneer de nakijktermijn overschreden
wordt. MT: gaan we toevoegen.

Jaarplan
● MT: Wederom zo kort mogelijk opgeschreven waar de schoolleiding

mee bezig is. Daarom ook NPO in het jaarplan opgenomen. Om
voortschrijding enigszins te monitoren ook bij eerder ingezette
punten het startpunt van 2020/2021 toegevoegd.

● MR: waar/met wie heeft evaluatie van Intermezzo plaatsgevonden?
MT: enquêtes onder leerlingen en ouders gehouden, die evaluatie is
met docenten van Intermezzo gedeeld en bij de MR besproken. MT is
nu bezig met evaluatie van het hele jaar, om terug te blikken en
vooruit te kijken naar een nieuwe Intermezzo groep. Voor
inhoudelijke informatie over de evaluaties moet het nu een apart
agendapunt worden. MR: kijken of dat we er iets makkelijks op
kunnen verzinnen om bij achtergronddocumenten zoals dit soort
evaluaties te komen.

● MR: Formatie handelen, is dat al geëvalueerd bij leerlingen en
personeel? Lijkt nu weinig over gesproken te worden. (p)MR is bang
dat deze onderwijsvernieuwing straks weer blijft liggen, is zonde van
ieders tijd. MT: geen evaluatie onder leerlingen over alleen formatief
handelen geweest. Is iets om op te pakken door de themagroep die
zich bezighoudt met formatief handelen.
MR: in het begin is het wel in de leerlingenraad besproken en
geëvalueerd, maar veel is stil komen te liggen door corona.

● MR: Uitbreiding van Nederlands en wiskunde in de lessentabel,
waarom niet voor klassieke talen als daar ook achterstanden zijn?
MT: Klassieke talen zitten al veel in de lessentabel en hebben veel
KWT uren.



● MR: Flexuren - is daar al een beeld van op schoolleiding? Is er
uitwisseling geweest met andere scholen? MT: Uitwisselingen met
andere scholen wordt opgepakt door de themagroep van KWT naar
flex, en er wordt later nog gesproken met leerlingen. Ideaalbeeld is
dat elke leerling naar een KWT uur wil, omdat KWT uur niet alleen
maar ondersteuning biedt maar dat er ook gastcolleges plaatsvinden,
dat er tijd is voor de Maakplaats, en andere verrijking/verbreding. We
willen heel graag vanaf kwartaal 2 de KWT uren uitbreiden met
Project Plus en de inzet van A-kaarten. MR: deze verrijking etc. wordt
niet genoemd in de schoolgids, er wordt nu alleen gesproken over de
ondersteuning die geboden wordt. Graag toevoegen dat het ook om
verrijking, verbreding, inspireren gaat. MT: dat gaan we toevoegen.

● MR: Er wordt gesproken van klassenverkleining in het jaarplan, maar
bij scheikunde is het niet gelukt. Daar zijn in de vierde en de zesde
klas een lesgroepen van 32, en dat wordt door examenleerlingen in
de voorbereiding richting het examen als belemmerend ervaren. MT:
Er wordt gekeken naar werving van een docent die kan helpen bij de
splitsing van de examenklas. Het is wel erg afhankelijk van de
beschikbaarheid van docenten want scheikunde is een lastig vak om
docenten in te vinden. Daarnaast moet het rooster weer helemaal
anders als de clusters weer gesplitst moet worden.

● MR: Wat is de talentenklas? MT: nieuw project ism Schravelant en
een stichting uit Rotterdam, waarbij basisschoolkinderen met grote
potentie voor VWO uit te rusten met de vaardigheden voor het VWO
die ze vanuit huis vaak niet meekrijgen en waardoor ze een lager
schooladvies krijgen. Wordt een klasje van ongeveer 15 leerlingen.
Leerlingen worden vanuit de basisschool voorgedragen, en er wordt
veel met ouders samengewerkt. Is een project dat echt opereert
vanuit maatschappelijk oogpunt, niet per se om meer nieuwe
leerlingen te werven. Het is zeker goed voor de profilering van de
school, maar het gaat meer om de kans op een VWO advies te
bieden.

● MR: wanneer wordt het nieuwe rooster geëvalueerd? Er zijn veel
verschillende geluiden te horen in school. Graag ook leerlingen
hierbij betrekken. In principe was het nieuwe rooster voor een half
jaar, toch? MT: Liefst rond november evalueren na TW1. Zeker ook
leerlingen hierbij betrekken. Indien niet nodig door input van
evaluatie blijft het nieuwe rooster wel het hele schooljaar gelden,
zodat we niet wéér het rooster om moeten gooien.

Vacature conrector
● MR: Graag een uitwerking van de verhouding tussen de taken van de

rector, conrector, en teamleider. Nu nog onduidelijk waar de
conrector verlichting gaat bieden voor rector en teamleiders. MT:
Functiebeschrijving van OSVS gevolgd, en vacaturetekst aangepast op
werkzaamheden van vorige managementondersteuner. Rector kan
op die manier meer bezig blijven met beleid. Zullen een preciezere
beschrijving geven van wie waar verantwoordelijk voor is/wordt



binnen het MT.
MR: er lijkt een discrepantie te zijn tussen wat het MT wil en wat er in
de tekst lijkt te staan. MT lijkt behoefte te hebben aan een
doener/ondernemen, en de profieltekst lijkt meer gericht op iemand
die aanwijzingen geeft. Visie op de werkzaamheden duidelijk krijgen,
zodat de juiste persoon aangetrokken kan worden. MT: profieltekst
aanpakken naar meer hands-on.

● MR: Hoe zit het met taakuren voor conrector? Is lesgeven een
mogelijkheid of een vereiste? MT: is een mogelijkheid.

● MR: procedure - januari is mogelijk wel kort dag voor alle zaken die
langs moeten komen qua gesprekken en assessments. MT:
Procedures binnen OSVS volgen. Daarnaast geeft OSVS aan dat
interne kandidaten eerder op gesprek moeten kunnen komen, dus
procedure wordt eigenlijk tweetraps i.p.v. dat interne en externe
kandidaten tegelijkertijd kunnen solliciteren. MT vraagt om
instemming om procedure van OSVS te volgen, zodat er in de week
voor de herfstvakantie gesprekken gevoerd kunnen worden met
interne sollicitanten.

Mededelingen
● GMR - is er niet geweest. Echter, voorzitter wil niet voorzitterschap

met lid van GMR combineren. Vraagt ouder- en leerlinggeleding om
zitten te nemen. Vanuit leerlinggeleding neemt MR leerling van vorig
jaar zitting in GMR. Oudergeleding wordt indien nodig bij toerbeurt
door ouders, niet zijnde de voorzitter, vertegenwoordigd.
Personeelsgeleding wordt nog nagevraagd.

● Leerlingenraad - nog geen bijeenkomst gehad.
● Oudervereniging - Zitting bij MR om betere lijntjes te creëren met

andere ouderplatform. Nu weer bezig met ouderavonden te
organiseren, druk op zoek naar onderwerpen. Graag input vanuit de
MR indien die er is. Ook voorlichting over MR op die avonden.

● MT: website wordt druk aan gewerkt. Voor de oudervereniging is al
veel te vinden, maar nog niet zo veel voor de MR. MR: Graag notulen
makkelijk vindbaar maken op de nieuwe website. Notulen zijn nu niet
gemakkelijk vindbaar. Graag ook kijken of secretaris toegang kan
krijgen tot nieuwe
Oudervereniging heeft gezorgd voor 2 watertappunten in de aula.
Dank daarvoor.
Verbouwing lokaal 4 en 5. Oude hoorcollegezaal van lokaal 5 wordt
een natuurkundelokaal, en lokaal 4 wordt een praktijklokaal voor
Aureus Beta, Oma, maakplaats, etc. Nieuwe vleugel is hopelijk af voor
de Open Dag.
Lustrum wordt gelegenheid om meubilair van de aula te vernieuwen,
en om stijl vanuit aula door te trekken naar andere plekken in de
school. Gaat verder in ontwikkeling.

WVTTK



● MR: Examentraining van herfst school klonk voorwaardelijk, wat is de
overweging om deze al dan niet tijdens de winterschool aan te
bieden? MT: We wachten de stand van TW1 af, zodat er beter
afgestemde trainingen aangeboden kunnen gaan worden. I.c.m.
latere prestatiedrang en examendruk is een later tijdstip in de ogen
van het MT effectiever. Examentraining komt dus, is niet
voorwaardelijk.

● MR: Corona Beleid nog eens aanstippen. Welk beleid voor er gevoerd
mbt de trappen/werkkamers/etc? Nu leerlingentrap/docententrap,
wens is dat die scheiding blijft. Nu leerlingen weer in de pauze binnen
blijven, wordt corvee weer ingesteld? Welke consequenties kunnen
verbonden worden aan misbruik van corvee? Wordt de school weer
ingericht? MT: in principe worden gescheiden trappen aangehouden.
Corvee moet weer ingesteld worden.

● MR: in verlengde van corona beleid - gevolgen voor CMS ivm
toegangsbewijzen die punten behalen mogelijk bemoeilijken. MT:
Coördinator CMS is al bezig met e.e.a. weer opstarten; leerlingen
worden wel gestimuleerd om de punten op de oude manier te halen,
maar er wordt mogelijk gewerkt met vervangende opdrachten
wanneer punten halen niet haalbaar blijkt.

Stemming
● Examenregelement/PTA - Niet ingestemd, wachtende op

verbeteringen die aangebracht moeten worden
● Schoolgids - Niet ingestemd, wachtende op verbeteringen die

aangebracht moeten worden mbt camera's en consequenties
overschrijding nakijktermijn (instemming via mailronde)

● Jaarplan - Niet ingestemd, wachtende op verbeteringen
● Procedure conrector - Ingestemd

Aanvullingen n.a.v. vergadering 4-11-2021:
- De schoolgids en het examenreglement/PTA hebben tussentijds

instemming ontvangen van de MR
- Het jaarplan is op 8-11-2021 mee ingestemd, na nogmaals bekijken

van het jaarplan en opmerkingen/vragen van de MR. De
opmerkingen/vragen gingen niet over beleidsverandering, slechts
verduidelijking van enkele zaken zoals aangegeven in het jaarplan.
Het jaarplan zet eerder beleid voort en kan daarom mee ingestemd
worden.


