
 
Notulen 27 november 2019 
● Excuses van Fedde voor notulen. 
● Het zijn geen officiële notulen, maar een verslag van de vergadering. Er moet een 
duidelijke datum op. 
N.a.v. de notulen: 
● Wellicht bij negatief advies 90-minutenrooster van de rector. Toevoegen dat dit de 
interim-rector betreft. MR heeft dat negatief geadviseerd. 
● Beleidsontwikkelingen zullen in de toekomst meer planmatig aangeboden worden: 
eerst personeel, dan MR volgens de BOB-methode (beeldvorming, oordeelsvorming, 
besluitvorming) 
 
aanwezig-iedereen 
agenda vastgesteld 
ingekomen stukken: 
 
stakende docenten:  
brief Wim Kokx. Na brief van personeel stedelijk gym, antwoord hij dat alleen ingeroosterde 
tijd wordt ingetrokken, zonder opslagfactor. korting in december. Communicatie personeel 
volgt via directie. 
 
Er zijn geen notulen. 
Concept notulen 19 sept. bespreken 
uitgewerkte notulen  
 
Stand van zaken: zie powerpoint 
 
discussie over de feedback die gegeven/gevraagd wordt van docenten. 
(docenten vragen leerlingen om feedback) 
1- de vraag is of je het verplichten mag. 
2- het is ook niet verplicht wordt gezegd. 
3- Feedback voelt heel erg onveilig omdat er geen enkel doel of spelregel is afgesproken. 
er is alleen een feedbackopdracht omdat het van de inspectie moet 
Wat is het doel? wat wordt er mee gedaan? welke vragen en waarom en hoe? 
 
sfeer enigszins ruzieachtig en er wordt niet echt geluisterd.  (eigen observatie) 
 
advies mr: onderzoek draagvlak en stel duidelijke spelregels 
 



collegiale consultatie en tussen rapporten staan beide in verbeterplan, moet nog aan 
gewerkt worden. Hoe en wanneer? 
 
kwaltiteis beleidsplan komt volgende keer. 
 
rector: eindconclusie we staan nu groen. 
 
rector en ouders ruzien nog over 90 minuten rooster 
rector wil negatief advies uitbrengen over 90 minuten rooster. 
ouders mr willen daar iets over te zeggen hebben want zijn het daar niet perse mee eens 
 
 
begroting Vraag: is de buffer van 18% nodig of zou een lager percentage ook kunnen. 
 
 
chromebook 
stand van zaken: 30 juni 
ict:  
 
wel en wee van ict: 
 
nieuw lesbeleid: 
innovering 2030 
volgende vergadering 
We hebben nu chromebooks maar:!!!! 
vragen over ict en chromebooks: pdca cyclus?? 
feedback van leerlingen meenemen !!! 
naar verbeteringen 
 
intermezzo evaluatie: 
formulier opvragen. 
 
BPS profiel is 4 jaar verlengd 
doel: naar 1 gym 
volgend jaar: meer aandacht voor het kweken van een groep. 
reguliere lesstructuur is vreemd: erg mondig. 
dubbelgelabelde kinderen vergen extra aandacht. 
gestructureerd lesgeven.  
kost geld. 
waarom doen we het: 



onze plicht  
lastig: in evaluatie  
voor inspectie kan het lastig zijn. 
bovendien risico financieel 
 
 
leerlingen: 
 
leerlingenstatuut is hetzelfde 
vragenlijst worden gemaakt ???. 
en surveillance toetsweek verdient aandacht. 
 
Onderzoek naar handdrogers: 390 ps x 6.  Geen besluit??? 
 
rondvraag 
Op agenda: kwaliteits beleidsplan 
plus medische/medicijnen formulieren 
economie docent klas 5 
 
rick neemt afscheid: 
dank wees kritisch 
 
 
gesprek na afloop over mr: 
 
we zitten iets te veel in de emotie. 
wat is onze rol 
 
vragen: 
wij willen de school op leggen wat de school moet. 
we zitten allemaal in de emotie 
wat is het werk van de mt/ mr 
iedereen mag en moet meedenken. 
we zijn wantrouwend 
het liefst: opbouwend 
controlerende rol. 
visie hebben we niet meer, omdat we daar niet aan toe komen 
activiteiten plan. 
speerpunten van dit jaar. 
nadenken over lessen. 



ict is leuk, maar hoe ga je er mee om. 
controlerende rol. 
differentiatie en feedback 
rol heen en weer 
we zillen dialoog:  
Nu niet. Nu inspectie ipv intinsieke motivatie 
 
conclusie 8 januari ambitiegesprek 
22 januari woensdag MR 
 


