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Notulen MR  Stadslyceum 
 

Datum Donderdag 27 februari 2020 

Tijd 
 

17.00 – 18.00 MR met schoolleiding 

Locatie Kleine kantine 

Aanwezig 
 
 
 

LLG:  Heleen Wilten, Jeroen Bodde, Rojan Minnaard  
OGL: René van Bolhuis, Mark de Vries 
PGL: Monique Ankoné, Els Lesilolo, Casper Zijlstra,  
          Marc Biezenaar, Peter ter Braak, Co Tammeling 

Afwezig Ingrid Rademaker (PGL), Reyer Caderius van Veen (OGL), Patrick 
Vledder (OGL)  

Notulen Monique Ankoné 

 

MR met schoolleiding 

1.Opening 
René is vertraagd en Casper opent de MR-vergadering 

 
2.Notulist: 
Monique zal notulen maken 
 
3.vaststellen agenda 
Agenda is goedgekeurd. Notulen van de vorige keer worden in de volgende 
vergadering vast gesteld.  
 
 
4.Mededelingen per geleding 
LLG:  enkele leerlingen hebben deelgenomen aan het driedaagse MR kamp. Poster  
  meegekregen om o.a. nieuwe leerlingen voor het komende schooljaar de  
  leerlingenraad te werven.  
   

Leerlingenraad zou een afspraak hebben met Margreet over het jaarplan,  
  deze is echter niet door gegaan ivm ziekte en zal a.s. maandag 2 maart plaats  
  vinden.  
 

Jeroen mailt Co over plannen van de studiezaal. 
 

De examenleerlingen zijn erg blij met de extra herkansing scheikunde (zowel H5 als 
A6). Co geeft aan dat de resultaten van de eerste toets aanleiding gaven om de 
leerlingen een extra herkansing te bieden 

 
PGL: geen mededeling 
 
OGL: geen mededeling 
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5. Tussentijdse evaluatie jaarwerkplan 

Co heeft het jaarplan gemaild en geeft aan dat we als school op schema staan. SL is 

nu bezig met jaarplan 20/21.  

Evaluatie afrondingsweken gaat in Maart plaats vinden. In het SVO is naar voren 

gekomen dat zowel leerlingen van de 1ste en 4de leerjaren als docenten een vragenlijst 

krijgen en dat deze eind maart in het SVO gepresenteerd worden. Zo kan in april 

begonnen worden met de jaarprogramma’s voor 20/21. 

 
 
6.Mondelinge terugkoppeling inspectiebezoek 
Inspectie is op 13 februari geweest om te verifiëren of het beeld van het bestuur 
overeenkomt met onze school. Zo zijn de Programma van Toetsing en Afsluiting 
(PTA’s) bekeken en deze voldoende beoordeeld. Schriftelijk zijn er echter nog wel 
verbeteringen nodig.  De vraag heerst echter wanneer is het voldoende of goed. Jurist 
bekijkt het PTA en geeft aan waar sommige stukken incorrect zijn of aangepast moeten 
worden. Zo staat in het PTA dat wanneer een leerling een SE niet gemaakt heeft, mag 
daar geen 1,0 als cijfer genoteerd worden. Wanneer deze aanpassingen zijn gemaakt 
dan is het oordeel ‘goed’.  
 
Jaarprogramma’s in de havo4-, atheneum4- en atheneum5 klassen zal ook PTA’s 
genoemd worden en deze zullen instemming van de MR vereisen. Co vraagt nu om 
instemming van de PTA’s van de havo4-, atheneum4- en atheneum5 klassen. Hij geeft 
aan dat er geen wijzigingen hebben plaats gevonden alleen dat het woord 
jaarprogramma veranderd is in PTA. 
 
MR heeft moeite met deze procedure  maar met de belofte van Co, geeft de MR 
instemming  
 
Morgen worden de PTA’s geüpload (met instemming van de MR) en de volgende 
vergadering zal duidelijk worden welke wijzigingen hebben plaats gevonden, zodat we 
hiermee kunnen instemmen. 
 
 
7.Begroting 2019 
Co geeft aan dat het gelukt is om naar de 0 te komen. In November was er plots een 
ton en deze is besteed aan overuren uit te betalen. Co geeft aan dat het 
begrotingsdocument de volgende vergadering ter kennisgeving komt.  
 
Extra punt: 
Begroting 2020 is besproken met de financiële werkgroep. Dit punt zal op de volgende 
vergadering besproken worden en instemming is verreist. 

 

8.Extra gelden vanuit de overheid 
Elke school krijgt 150,- per leerling extra op de rekening. Met docenten moet worden 

bedacht hoe het extra geld besteed wordt. SVO worden mogelijkheden en 

onmogelijkheden besproken, zodat het via de secties besproken kan worden. Zo kan 

er in april een besluit komen.   
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9.Rondvraag 

1. LLG:  De toiletten. De schotten tussen de urinoirs bij de mannen zijn bij een 
paar toiletten aan de korte kant. Of deze net iets langer kunnen, voor de 
privacy van de man in kwestie.   Ook is de man/vrouw verdeling van de 
toiletten niet gelijk. Niet alleen hebben de mannen meer potten/bakken tot hun 
beschikking, ze hebben ook meer ruimtes tot hun beschikking. terwijl (met 
behulp van het urinoir) de toiletgang van de man vaak sneller is. Zeker op de 
tweede verdieping hebben de mannen meer toiletten. Er wordt veel op wc-
deuren gekliederd misschien is het goed om hier op te schilderen in het kader 
van kunst. 

Co geeft aan dat de leerlingenraad een afspraak te maken met Henk Mulder. 

2. LLG: stelt een Mr-cursus voor. Een geheel nieuwe oudergeleding en een 
bijna nieuwe leerlingengeleding. Ook kan het voor de "veteranen" onder de mr 
leden vast geen kwaad om dit als MR te doen.  
 

3. vergadering van 12 maart is geschrapt en de vergadering van 23 april wordt 
verschoven ivm LSD. Casper en Co komen met een voorstel. Wel goed om 
nieuwe leerlingen dan aan te laten schuiven.  
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Actiepunten-/besluitenlijst 
 
 

Actie- 
nummer 

Datum Wat Wie Vervaldatum 

1 26.09.19 Plaatst goedgekeurde notulen op 
website 

Els 15.11.19 

2 
 

26.09.19 Plaatst jaarplan MR 18-19 op website Els 15.10.19 

3 
 

26.09.19 Contact met Kirsten Huiting (ouder 
GMR) 

Patrick 15.10.19 

4 
 

26.09.19 Alle publicaties SE- en toetsroosters 
op website 

Co 01.10.19 

5 26.09.19 Verstrekken ovz taakbeleid aan PMR Co 01.10.19 

6 26.09.19 Stemt alleen de OGL in met 
schoolgids? 

OGL 15.11.19 

7 26.09.19 Bevragen leerlingen/ouders mbt 
Praagreis en gevolgen beleid 

Co 15.11.19 

8 26.09.19 Planning 1ste MR vergadering 20/21 
vóór ouderavond examenklassen 

DB 01.09.20 

9 26.09.19 Donderdag 25 juni 20 laatste MR 
vergadering + afsluitend etentje? 

MR 01.05.20 

10 03.10.19 Ontvangen en verspreiden 
documentatie van scholing AOB  

DB 30.11.19 

11 07.11.19 Uitzoeken werving OPR Co, Ingrid 30.11.19 

12 07.11.19 Uitnodigen personen voor bespreking 
RI&E in volgende vergadering 

Els ??.??.19 

13 07.11.19 Inplannen commissie bespreking 
begroting met SL 

DB 20.12.19 

14 07.11.19 Verplaatsen MR-vergadering 19 
december a.s. 

DB 22.11.19 

15 07.11.19 Agendapunt communicatiewijze 
werkwijze scoring van vakken vanuit 
onderwijskundig perspectief 

DB 31.03.20 

 

 


