
 

 

Tijd Donderdag 15 september 2022 
16.00 – 17.00 uur MR intern 
17.00 – 18.10 uur MR met SL 

Aanwezig PMR: Dictus Koop (secretaris), Bibi Bakker, 
Peter Hoexum en Els Lesilolo. 
LMR: Laurie Koks, Teun Stoker. 
OMR: Patrick Vledder (VZ), Lucette Koster, 
Harma Pot. 

 

Notulen 15-09-2022 MR 

Er hebben 2 nieuwe docenten zitting genomen in de PMR: Peter Hoexum en Bibi Bakker. 

 

Na verkiezingen zijn er 2 nieuwe ouders bij gekomen in de OMR:  Harma Pot en Lucette Koster. 

 

Er zijn 2 nieuwe leerlingen in de LMR gekomen: Teun Stoker en Iris van der Schaaf. 

 

De Financiële commissie bestaat dit schooljaar uit: Els, Dictus en Patrick. 

 

Actiepunt: Scholing MR: Els zoekt contact over informatie over een MR scholing, vanwege het hoge 

aantal personen die nieuw zijn in de MR. 

 

Agendapunt: Onderwerp PTA: 

OMR: punt 8.3 PTA’s: vraag: minimaal 2 jaar gebruik moeten maken van hulpmiddel om bij CE er 

gebruik van te maken is in het nadeel van de leerling? Deze regeling staat niet in het CvTE. 

OMR: in het PTA moet je in 1 oogopslag kunnen zien wat er getoetst worden. Bij sommige vakken 

ontbreekt de leerstof.  

Actiepunt: Lucette mailt de aandachtspunten van de PTA’s. De schoolleiding vraagt het na met ook 

de gedachtegang achter 8.3, en komt hierop terug voor woensdag 21 september. Erna kan schriftelijk 

instemming verkregen worden voor de PTA’s. 

PMR: De herkansingsregeling is veranderd, nu pas na periode 3 max. 3 herkansingen, wat is de 

gedachte hierachter? 

Schoolleiding: is afgestemd met het SVO. De redenen zijn: rust creëren in het jaar voor collega’s en 

leerlingen hebben na SE3 een beter beeld van welke toetsen zijn willen herkansen om over te 

kunnen gaan. 

 

 



Agendapunt: Corona-protocol en draaiboek: 

Er komt een poster met de 4 kleuren in school te hangen. Ouders krijgen aparte communicatie 

hierover. 

Actiebesluitenlijst: MR is akkoord met draaiboek. Bij verandering van kleur wordt er overlegd met 

MR over de toepassing binnen de school. 

Vraag van LMR: kleine kantine dicht, waarom?  

SL:  te weinig lokalen 3e en 4e en 5e uur binnen de school door kleinere groepsgrootte in de klassen. 

LMR: Tafels podium grote kantine weg,  te weinig zitplaatsen waardoor leerlingen in de gangen 

zitten.  

SL: Er komen nieuwe meubels, worden spoedig geleverd. 

 

18.10 uur sluiting vergadering. 

Volgende MR overleg: 27 oktober van 16-18 uur. 

 

 

 

 

 


