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Aanvang: 17.00 uur 
Plaats: Emmalaan, vergaderzaal       
 
Aanwezig namens het personeel: Dhr. Igno Schakenbos, mevr. Eveline Mulder, mevr. Ingrid Kramer en 
mevr. Yvonne de Mooij. 
Aanwezig namens ouders en leerlingen: Mevr. Dione van Emmerik, mevr. Anne Blauw en dhr. Edward 
Ploeger. 

Aanwezig namens de schoolleiding: Dhr. Jelle Klei 
Afwezig: Dhr. Pascal Kuijl 
 
 

Verslag MZR-vergadering 4     vastgesteld 03-04-2017 

04.01    Welkom, opening en vaststelling van de agenda.                 

04.01.01 Voorzitter dhr. Schakenbos opent de vergadering om 17.05 uur en heet allen hartelijk welkom. 
 

04.01.02 Er wordt vandaag op de Emmalaan vergaderd omdat de lokalen op de andere locaties na 16.00 uur niet 
meer verwarmd worden. Deze locatie wordt verwarmd met aardwarmte en blijft dus op temperatuur. 
 

04.01.03 De agenda wordt vastgesteld. 
Mevr. Mulder vraagt wanneer dyslexiebeleid geagendeerd wordt. Dhr. Klei zegt dat ervoor gekozen is 
om dit vooralsnog door te schuiven. 

  

04.02    Notulen 19 december 2016 en de actielijst. 

04.02.01 Het verslag wordt doorgenomen, de actielijst wordt aangepast. 
 

04.02.02 Naar aanleiding van 03.01.10 Afstroom Havo-TL: 
Mevr. Mulder vraagt hoe de directie aankijkt tegen de problematiek die ontstaat bij leerlingen die op 
Havo niet tot presteren komen en na afstroom vanwege sociaal-emotionele problematiek ook in het 
Vmbo niet uit de verf komen. 
Dhr. Klei antwoordt. De leerlingstromen komen elk jaar voor, maar afstroom vanwege sociaal-
emotionele problematiek is gedoemd te mislukken. Daarover zijn de afgelopen weken gesprekken ge-
voerd, het baart de schoolleiding zorgen. Klassen moeten goed georganiseerd worden, er moeten 
gesprekken gevoerd worden tussen school, leerling en ouders en op school moet besproken worden hoe  
lang doorgegaan wordt voordat een andere plek gezocht wordt. Dit wordt ook met de directie van het 
samenwerkingsverband besproken en ingebracht bij het overleg met de zorgcoördinatoren op school. 
De inzet van de docenten is enorm groot, maar soms moet ook benoemd worden dat het ondanks alle 
extra inzet gewoon niet gaat. Dat is lastig. 
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Dhr. Klei hoort ook dat er last is van bureaucratie en dat pakketten formulieren ingevuld en naar het 
samenwerkingsverband gestuurd moeten worden. Dat werkt vertragend in het uitplaatsen naar een 
passende onderwijsplaats. In het gesprek met de directeuren van het samenwerkingsverband zal dit 
item ook ingebracht worden. 
 

04.02.03 Naar aanleiding van 03.01.07 Extra vergadering: 
Een extra vergadering wordt ingepland op 27-02-2017. 
 

04.02.04 Naar aanleiding van 03.01.13 Powerpointpresentatie: 
De presentatie is uitgeplaatst op de drive en daarmee voor iedereen toegankelijk. 
 

04.02.05 Naar aanleiding van 03.01.09 Chromebooks: 
Dhr. Ploeger zegt dat het leerjaar van zijn dochter niet deelneemt aan de pilot met chromebooks. Hij 
heeft ervoor gekozen er nu zelf één aan te schaffen en de dochter geeft aan dat zij er baat bij heeft. 
Dhr. Ploeger zou ervoor willen pleiten om het aanbod aan iedereen te doen, ook als er geen gerichte 
lessen zijn. 
Mevr. Van Emmerik ondersteunt het pleidooi. Een voordeel is dan ook dat de leerling via SOM alles in 
kan zien. Ook als er nog geen les in gegeven wordt kan het toegevoegde waarde hebben. 
Dhr. Klei zal dit opnemen met dhr. Broersen. 
 

04.02.06 Naar aanleiding van 03.01.15 D&P: 
Dhr. Klei vraagt hoe het staat met de twijfel van de docenten techniek over de invoering van D&P. 
Mevr. Kramer antwoordt. Zij heeft er niet specifiek naar gevraagd, maar het is bekend dat de docenten 
bezorgd zijn dat hun vakgebied ‘vervlakt’. 
Dhr. Klei zegt dat veel scholen nu techniek-breed hebben ingevoerd en dat zij ervoor kiezen om D&P 
aan te bieden, voorbereidend op MBO.  
Mevr. Kramer zegt dat de docenten uiteraard vanuit hun vakgebied spreken, dat is techniekgericht. Het 
zou misschien goed zijn om dit met hen nog apart te bespreken. Ze begrijpen overigens wel dat er ver-
anderingen nodig zijn om de aansluitingen met het vervolgonderwijs te verbeteren. 
 

04.02.07 Naar aanleiding van 03.03.02 Leerlingraden: 
De wethouder vraagt om een gesprek met de leerlingenraden. De raden van de locaties Hofstraat en 
Emmalaan lopen, maar op de Oranjelaan ligt het een beetje stil. Dat baart dhr. Klei zorgen. 
 

04.02.08 Naar aanleiding van 03.03.01 Schriftelijke mededelingen 19-12-2016: 
De schriftelijke mededelingen van de vorige keer staan ook op de drive. 
 

04.02.09 Naar aanleiding van 03.05.01 Boekjes werkweken: 
De werkweekboekjes zijn in de vorige vergadering uitgedeeld, maar vanwege tijdgebrek niet besproken. 
Nu zijn ze al verspreid en staan ze vast. Er moet meer proactief mee omgegaan worden, de volgorde 
van werken moet anders. Het onderwerp wordt in de actielijst opgenomen vóór de zomervakantie. 
 

04.02.10 Mevr. Blauw zegt dat besproken is dat het niet nodig zou zijn om bij de goedkoopste werkweek een 
tweede keuze in te vullen. In het boekje van de Hofstraat was dit niet aangepast. Hoe is dat bij de 
Oranjelaan gegaan? 
Dat is niet bekend. Dhr. Klei stelt voor de teamleiders uit te nodigen voor de laatste vergadering van dit 
schooljaar (26-06-2017) en het onderwerp dan te agenderen. De MZR zou tevoren al evaluatiepunten 
en knelpunten kunnen formuleren. 
 

04.02.11 Naar aanleiding van 03.08.03 Evaluatie TL-Havobrugklas: 
Dhr. Schakenbos heeft namens de MZR vragen ingediend bij dhr. Klei. Op de vraag of de tweedejaars 
bevraagd zijn was het antwoord ‘nee’. Morgen is een overleg met teamleider mevr. Bosma. Wat wil de 
MZR specifiek weten? 
De MZR heeft vooral gevraagd naar de differentiatie. Hebben de leerlingen het gevoel dat ze voldoende 
uitgedaagd worden? 
Mevr. Mulder brengt in dat vanuit de GMR is gevraagd het onderwerp bij beide MZR-en (Vmbo en Havo-
VWO) in te brengen. In de enquête zijn alleen brugklassers bevraagd en men was ook benieuwd naar 
de mening van de tweedejaars. Daarnaast is aangegeven dat de responsgroep te klein was. 
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04.02.12 Dhr. Klei stelt dat Vmbo Hofstraat het eigenlijk enorm goed doet als je kijkt naar ‘recht doen aan ver-
schillen’. Bij de Oranjelaan is er de mogelijkheid om op vakken vervroegd examen te doen. Dit 
schooljaar wordt dat door één leerling gedaan en dat is voor dit schooljaar binnen de Oranjelaan de 
uitdaging. De inzet is om op grotere schaal vervroegd examen te laten doen, of op bepaalde vakken op 
een hoger niveau, maar zo ver is men nog niet. 
 

04.02.13 Mevr. Mulder herhaalt dat de GMR graag wil dat ook de tweedejaars bevraagd worden. 
Dhr. Klei zegt dat, wanneer de GMR vragen heeft, zij dan ook de vragen op zouden moeten stellen. Nu 
is onvoldoende duidelijk welke vragen gesteld moeten worden. Het opstellen van een enquête is knap 
lastig. 
 

04.02.14 Dhr. Schakenbos vult aan. Er is ook gevraagd of de combinatieklassen twee jaar zouden kunnen duren. 
Dat is niet de bedoeling, zegt dhr. Klei. De TL-Havoklas is opgezet voor één jaar. Een overstap kan so-
wieso ook na het 2e jaar en anders nog na 4 jaar plaatsvinden. 

  

04.03    Mededelingen van: 

 Sectordirectie: 

04.03.01 De mededelingen zijn bij de vergaderstukken gevoegd.  
 

04.03.02 Dhr. Klei vult aan dat het initiatief Gezonde schoolkantine ook op de Emmalaan wordt opgepakt. 
Mevr. Blauw maakt complimenten, niet alleen voor het aanbod, maar ook voor de betaalbaarheid. 
Mevr. Mulder vraagt of er een pinautomaat komt. Volgens dhr. Schakenbos komt er op de Hofstraat een 
pinapparaat, maar is het voor de Oranjelaan niet bekend. 
Dhr. Klei zal er navraag naar doen. Aan het gebruik van een pinapparaat zijn kosten verbonden, dat 
betekent voor de uitbater een kostenplaatje. 
 

04.03.03 Naar aanleiding van 3FM Serious Request: er is een fantastisch bedrag opgehaald! 
 

04.03.04 Naar aanleiding van de nieuwe aula op de Oranjelaan: 
Mevr. Kramer vraagt of de bouwplannen gestaakt worden wanneer blijkt dat het niet binnen het beoog-
de budget gerealiseerd kan worden. 
Dhr. Klei zegt dat de aula er komt, maar dat er door het aantrekken van de markt een stijgend vraag-
en-aanbod is. Het onderwerp komt onder agendapunt 9 terug. Dhr. Klei zal dan de tekeningen tonen en 
toelichten. 
 

04.03.05 Vragen naar aanleiding van de nieuwe aula: 
• Mevr. De Mooij vraagt of school erover nagedacht heeft dat leerlingen van de praktijkschool en van 

de Hofstraat stage zouden kunnen lopen binnen het bouwproject. 
• Mevr. van Emmerik vraagt de leerlingen te betrekken bij de keuze voor de kluisjes. Er is ontevre-

denheid over de huidige kluizen. 
 

 DOR: 

04.03.06 Er zijn geen mededelingen vanuit de DOR. 
 

 GMR: 

04.03.07 De GMR vergadert volgende week. 
 

 Leerlingenraad Emmalaan: 

04.03.08 Er zijn notulen opgesteld, die komen in de volgende vergadering terug. 
 

 Leerlingenraad Hofstraat: 

04.03.09 Er zijn notulen ontvangen, maar die zijn nog niet doorgenomen. Ze komen de volgende keer terug. 
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 Leerlingenraad Oranjelaan. 

04.03.10 Er zijn geen mededelingen vanuit de leerlingenraad. 

  

04.04    Aangepaste lessentabel Hofstraat. 

04.04.01 Er zijn geen vragen ingeleverd. Het stuk was duidelijk. 

  

04.05   Vorming GL / D&P. 

04.05.01 In het verslag van de vorige vergadering waren bij 03.01.18 en bij 03.01.19 vragen opgenomen. Dhr. 
Klei zegt dat de leerlingen mogelijkheden krijgen om een keuze te maken in de bovenbouw, zodanig dat 
het geen nadelige gevolgen kan hebben voor een keuze richting Havo of MBO. 
 

04.05.02 Mevr. Kramer brengt in dat bij de Open Dagen het onderdeel ‘styling’ meer geprofileerd had kunnen 
worden. Dan zouden misschien meer meisjes zich ingeschreven hebben. 
 

04.05.03 Mevr. Mulder vraagt hoe het instemmingstraject loopt. Er is instemming op dit onderdeel. Wordt dit bij 
de MZR of bij de GMR ingebracht? En met betrekking tot de communicatie erover binnen de organisatie; 
waarschijnlijk wordt het onderwerp wel binnen de OOG besproken op de Oranjelaan, maar het is binnen 
de afdeling schoolbreed niet gecommuniceerd.  
 

04.05.04 Dhr. Klei weet niet of en op welke wijze de ontwikkelingen op de locaties besproken zijn. Hij hoopt ech-
ter wel dat de MZR voldoende inziet dat dit initiatief doorgang moet vinden. Indien het bij de GMR 
thuishoort zou mevr. Mulder daar aan kunnen geven dat de MZR het plan omarmt.   

  

04.06   Presentatie vrijval uren 4e jaars. 

04.06.01 Dhr. Klei licht toe. Bij de berekening van de formatie wordt uitgegaan van een bepaalde formule. Na de 
meivakantie vallen veel lessen uit vanwege examens en er is ook minder nakijkwerk. De schoolleiding 
heeft gevraagd om inzichtelijk te maken hoe groot de vrijval van uren is. Voor de Hofstraat is dat gesal-
deerd op een totaal van 6477 klokuren (bij een volledige baan 159 uur) en dat is op jaarbasis bijna 4 
FTE aan vrijval. Bij de Oranjelaan  is er nog wel nakijkwerk in het tweede tijdvak en de correctie, daar 
komt men op ca. 1594 uur, oftewel 0.96 FTE. In de vrijval zijn de stageweken van het 3e en het 4e jaar 
van de Hofstraat nog niet meegenomen. De schoolleiding wil graag inzichtelijk hebben hoe de vrijval 
van uren ingevuld wordt. Hier wordt navraag naar gedaan.   
 

04.06.02 Mevr. Kramer zegt dat er ook vakken zijn waar wél behoorlijk veel nakijkwerk is, zoals wiskunde. 
Dhr. Klei zegt dat er geen problemen zijn wanneer er een goede verklaring is, maar hij zou er moeite 
mee hebben wanneer dat niet het geval is. Om die reden wordt het benoemd en wordt navraag ge-
daan. 
 

04.06.03 Dhr. Ploeger brengt in dat mensen ook aan zouden moeten kunnen geven dat zij verlof opnemen, dan 
zijn ze op andere momenten beschikbaar. 

  

04.07   Onderwijskundige ontwikkelingen Oranjelaan. 

04.07.01 Het invoeren van D&P is een item, maar ook voor de Oranjelaan staan een aantal dingen te gebeuren 
voor het nieuwe schooljaar. Voor toekomstige eerstejaars wordt aan een nieuwe lessentabel gewerkt en 
ook in leerjaar 3 wordt een nieuwe lessentabel ingevoerd. Hiervoor heeft een inventarisatie plaatsge-
vonden, er is eenheid gecreëerd. Het is de bedoeling om leerlingen te laten kiezen uit groepen van 
vakken, waarbij een vereist minimaal aantal deelnemers benoemd wordt. Daardoor ontstaat er meer 
keuze. Er wordt ook gewerkt aan het aantal lesuren. Er komt extra begeleidingstijd voor de docenten. 
Vooralsnog wordt uitgegaan van lesuren van 45 minuten. Misschien worden op de Oranjelaan, net als 
op de Hofstraat, mentormomenten van 30 minuten ingepland. In de volgende vergadering (27-02-2017) 
zal er een plan gepresenteerd worden door de teamleiders.  
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04.08   Evaluatie pauzetijden Emmalaan. 

04.08.01 Dhr. Schakenbos zegt dat zowel leerlingen als docenten en OOP-er zeer tevreden zijn met de aanpas-
singen van de pauzes op de Emmalaan. Er is meer rust en overzicht gecreëerd. Daarnaast zijn er op de 
locatie nieuwe vloeren gelegd. Dat scheelt enorm in het geluid. Beide maatregelen hadden effect op de 
ervaren leerlingendrukte. 
 

04.08.02 Dhr. Klei zegt dat nagedacht wordt over aanpassing van de pauzetijden op de Oranjelaan. Ook daar zou 
men over kunnen gaan naar pauzes van 30 minuten. 

  

04.09    Verbouwing Oranjelaan. 

04.09.01 Dhr. Klei toont de bouwtekeningen en licht deze toe. De uitvoeringen zijn door de marktwerking alweer 
duurder geworden. Er moet absoluut binnen het budget gebleven worden, dus worden bepaalde aan-
passingen gedaan, zoals het schrappen van ramen (om-en-om plaatsen).  
 

04.09.02 Mevr. Mulder vraagt of er voldoende aandacht is voor de akoestiek. Dit vanwege de beoogde stilteplek-
ken en het aanpalende tekenlokaal. 

  

04.10   MZR voor OOP. 

04.10.01 Dhr. Schakenbos meldt dat vorige week een overleg heeft plaatsgehad met de voorzitters van de mede-
zeggenschapsraden en Vos-ABB. Daarbij is gevraagd waarom geen aparte MZR is ingericht voor het 
OOP en de afspraak is gemaakt om de behoefte daaraan te inventariseren. Het onderwerp komt terug. 
 

04.10.02 Rondvraag: 
Mevr. De Mooij vraagt of het een goed idee zou zijn om bijvoorbeeld Espeq tijdens de open dagen naar 
de Hofstraat te halen. 
Dhr. Klei zegt dat er volgende week twee voorlichtingsavonden voor ouders zijn. Daar wordt ook na-
drukkelijk aangegeven dat de Hofstraat open is. Op de Hofstraat is gevraagd om de hal goed in te delen 
(bijvoorbeeld met informatie over avo-vakken).  
 

04.10.03 Het plenaire vergadergedeelte wordt om 19.36 uur afgesloten. 

  

04.11    Aangepaste lessentabel Hofstraat. 

04.11.01 Er zijn geen vragen bij de voorzitter aangeleverd. De MZR gaat akkoord met de aangepaste lessentabel 
van de Hofstraat. De voorzitter zal dit formeel per brief van de sectordirecteur melden. 

  

04.12    Vorming GL-D&P. 

04.12.01 De vraag aan de MZR over vorming van de gemengde leerweg (GL) en D&P is onduidelijk. Wat is de 
bedoeling, wat is de vraag aan de MZR? Is het gepresenteerde stuk het juiste? Hoort het onderwerp bij 
de MZR of bij de GMR? Er is geen leeswijzer. Het stuk is ook niet bij de GMR ingebracht, het staat niet 
op de agenda van de volgende GMR-vergadering. 
De MZR gaat ervan uit dat de onderwerpen sectorgerelateerd zijn en dat zij binnen de MZR Vmbo thuis-
horen, maar de sectoroverstijgende delen (personele gevolgen) horen bij de GMR. Is dat afgestemd? 
 

04.12.02 De aanwezige leden vinden het initiatief om een breder aanbod te realiseren positief voor het vmbo en 
zouden het betreuren dat er vertragingen ontstaan. Misschien kan na verduidelijking per mail gerea-
geerd worden.  
 

04.12.03 Afgesproken wordt dat de voorzitter de vragen vanuit de vergadering bij de sectordirecteur inbrengt en 
dat vervolgens een mailronde wordt gehouden. Het onderwerp komt de volgende keer terug op de 
agenda. 
 

04.12.04 Ook wordt benoemd dat in de cursus is gesproken over gewenste vergaderindelingen. Door met een 
kort intern deel te starten kunnen vragen over onderwerpen en stukken geïnventariseerd worden en 
kunnen deze in het plenaire gedeelte behandeld worden. Bij de GMR werkt die indeling heel goed. Het 
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voorkomt dat onderwerpen vertraging oplopen. In dit specifieke voorbeeld zou dat ook zo zijn.  

  

04.13    Rondvraag. 

04.13.01 Mevr. Mulder vraagt de Evaluatie werkweken mei 2016 Oranjelaan (d.d. 14-06-2016) te betrekken bij 
het onderwerp ‘werkweken’ dat aan het eind van het schooljaar geagendeerd wordt. 
 

04.13.02 Mevr. Van Emmerik heeft voorgesteld een whatsapp-groep voor de MZR in te richten. Mevr. Mulder zal 
dat op zich nemen en zij zal de groep beheren. 
 

04.13.03 Mevr. De Mooij vraagt aandacht voor het roken op het terrein van de school. 
Dhr. Schakenbos zegt dat het onderwerp al vaker besproken is. Over 1,5 jaar is het wettelijk verboden. 
 

04.13.04 Mevr. De Mooij vraagt of de leerlingen betrokken zijn bij de inrichting van de nieuwe aula. 
 

04.13.05 Mevr. De Mooij vraagt of de MZR de vragen voor de leerlingenquête wil inzien, zodat bij een volgende 
versie eventueel aanpassingen gedaan kunnen worden? 
Het onderwerp wordt opgenomen in de actielijst. 
 

04.13.06 Mevr. Van Emmerik heeft vragen over de nieuw aan te schaffen kluisjes. 
Dhr. Schakenbos adviseert het onderwerp bij de leerlingenraad in te brengen. 
Mevr. De Mooij vraagt ook een tekst aan te leveren die op de Dagberichten geplaatst kan worden. 
 

04.13.07 Dhr. Schakenbos heeft overleg gehad met mevr. De Schepper over het opstellen van een jaarplanner in 
combinatie met de beleidscyclus. Dit zal in mei opgepakt worden. 

  

04.14   Sluiting. 

04.14.01 De vergadering wordt gesloten om 20.20 uur. 

 

Volgende vergaderingen: 27-02-2017, 20-03-2017, 13-06-2017 (geen vergadering, maar algemene informele 
bijeenkomst medezeggenschapsraden) en 26-06-2017 

 
 

Openstaande actiepunten MZR-Vmbo Regius College  

Schooljaar 2015-2016 

06.02.01 N.a.v. 05.10.02 agenderen: technisch voorzitterschap MZR.  IS 

06.03.16 Agenda: Bevindingen Leerlingentevredenheidsonderzoek. IS/JK 

Schooljaar 2016-2017 

03.09.01 Nagaan of bij andere ouders van MZR-en ook belangstelling is voor scholing. EP 

04.02.10 26-06-2017: teamleiders uitnodigen, onderwerp Werkweken (ook evaluatiestuk Ora d.d. 14-06-2016) IS 

04.03.02 Navraag naar pinapparaat in kantine op Emmalaan, Hofstraat en Oranjelaan. JK 

04.07.01 27-02-2017 agenderen: presentatie onderwijskundige ontwikkelingen Oranjelaan. IS 

04.10.01 27-02-2017: Stand van zaken MZR OOP IS 
04.12.03 
 

Voorzitter stuurt de vragen m.b.t. GL-D&P door naar de sectordirectie, daarna afstemming per mail en 
volgende vergadering op de agenda.  

IS 
 

04.13.02 Instellen en beheren van de Whatsappgroep MZR EM 

04.13.05 Agenda: vragen leerlingenenquête inzien en eventueel aanpassen. IS 

04.13.06 Onderwerp ‘kluisjes’ inbrengen bij Leerlingenraad Ora en tekst aanleveren voor Dagberichten. DvM 

04.13.07 Mei 2017: Opstellen jaarplanner in relatie met de beleidscyclus. IS 

   

Afspraken en besluiten, schooljaar 2016-2017 

01.05.02 De aanwezige leden stemmen in met de Bevorderingsnormen Vmbo 2016-2017. 

01.06.07 De aanwezige leden stemmen in met het Examenreglement Vmbo 2016-2017. 

01.06.08 
 

De MZR mandateert dhr. Schakenbos om namens de MZR met de sectordirecteur het stuk PTA Hofstraat 2016-
2017  door te nemen en er namens de MZR goedkeuring aan te verlenen. 

01.11.01 Besloten wordt de vergaderingen van de MZR voortaan om 17.00 uur te beginnen. 

02.16.01 De MZR stemt in met de wijziging in Bevorderingsnormen TL (3e leerjaar). 

02.17.02 
 

Afgesproken wordt dat de voorzitter voortaan op de dag van de MZR-vergadering een stukje op Dagberichten 
plaatst. 
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04.11.01 De MZR gaat akkoord met de aangepaste lessentabel van de Hofstraat. 

 


