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Aanvang: 17.00 uur 
Plaats: Emmalaan, lokaal M&M 2       
 
Aanwezig namens het personeel: Mevr. Eveline Mulder, mevr. Ingrid Kramer en mevr. Yvonne de Mooij. 
Aanwezig namens ouders en leerlingen: Mevr. Dione van Emmerik, dhr. Pascal Kuijl en mevr. Anne Blauw.  
Aanwezig namens de schoolleiding: Dhr. Jelle Klei 
Afwezig: Dhr. Igno Schakenbos, dhr. Edward Ploeger 
 
 

Verslag MZR-vergadering 6     vastgesteld 29-05-2017 

06.01   Intern: Welkom, vaststelling van de agenda en notulen 23-01-2017 en 27-02-2017.                

06.01.01 Mevr. Mulder opent de vergadering om 17.00  uur en heet allen hartelijk welkom. 
 

06.01.02 Notulen 23-01-2017 en 27-02-2017. 
Naar aanleiding van 04.02.05: Dhr. Klei zou met dhr. Broersen bespreken of het aanbod chromebooks 
ook aan de leerlingen van de klassen die niet deelnemen aan de pilot gedaan zou kunnen worden. 
In het plenaire deel geeft dhr. Klei aan dat hij de vraag niet goed heeft begrepen. Hij heeft overlegd of 
het lesaanbod chromebooks versneld ingevoerd zou kunnen worden en dat werd afgeraden. Dhr. Klei 
zal de vraag over het aanbieden van de hardware alsnog bespreken. 
 
Naar aanleiding van 04.02.07 en 05.03.24: De MZR is benieuwd naar de stand van zaken m.b.t. de 
Leerlingraden van de Oranjelaan en van de  Emmalaan. 
Dhr. Klei informeert. Afgesproken wordt dat de Leerlingenraad van de Emmalaan even inactief blijft, in 
afwachting van de terugkeer van dhr. Schakenbos. Voor de Oranjelaan zullen mevr. Mulder en dhr. Klei 
gezamenlijk zaken oppakken. Er zijn op deze locatie inmiddels vier leerlingen. 
 
Naar aanleiding van 04.02.10: De teamleiders zouden voor de laatste vergadering uitgenodigd worden 
om het onderwerp ‘werkweken’ te bespreken. Is bekend of dit gebeurd is? 
Dhr. Klei zal contact opnemen met de teamleiders. Het onderwerp wordt voor 26-06-2017 op de agenda 
gezet. 
 
Naar aanleiding van 04.03.02: Zijn de pinautomaten voor de kantines van het Vmbo ook beschikbaar? 
Dhr. Klei heeft hierover contact gehad en de toezegging dat de pinautomaten komen is gedaan, maar 
op dit moment is nog niet bekend wanneer dat plaatsvindt. 
 
Naar aanleiding van 04.09.02: Wat is de stand van zaken bij de verbouwing van de aula? 
Dhr. Klei antwoordt. Er zal zo snel mogelijk begonnen worden en dan zoude aula hopelijk na de herfst-
vakantie inzetbaar zijn. Afgesproken is dat de leerlingen die examen doen geen last mogen ondervinden 
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van de verbouwingswerkzaamheden. 
 
Naar aanleiding van 04.13.07: De voorzitters van de MZR-en en van de GMR stellen samen met mevr. 
De Schepper in mei een jaarplanner op voor de medezeggenschapsraden. Mevr. Mulder zal aangeven 
dat zij de plaats van dhr. Schakenbos bij dit overleg inneemt. 
 

06.01.03 Beide verslagen worden vastgesteld, de actielijst is geactualiseerd. 
 

06.01.04 Collega’s vragen soms om vergaderverslagen. De afspraken hierover zijn dat de actuele Actie- en Af-
sprakenlijsten gedeeld kunnen worden, conceptverslagen blijven intern tot het moment dat zij zijn 
vastgesteld. Daarna kunnen zij gepubliceerd worden. 
Mevr. Mulder zal op de Dagberichten ook melding maken wanneer de MZR vergaderd heeft. Zij zal dan 
kort de besproken onderwerpen benoemen. 
 

06.01.05 Vaststellen van de agenda. 
Agendapunt 9 (Locatiewijzer) zal vervallen. Dit onderwerp is hetzelfde als de Sectorwijzer die onder 
agendapunt 6 op de lijst staat. In plaats van het oorspronkelijke agendapunt 9 wordt toegevoegd: Jaar-
verslag 2016.  

  

06.02   Intern: Inventarisatie van vragen n.a.v. de aangeleverde stukken. 

06.02.01 In het vooroverleg worden de stukken doorgenomen en worden vragen genoteerd. 
 

06.02.02 Het plenaire vergaderdeel wordt om 17.30 uur geopend. 

  

06.03    Mededelingen vanuit de … 

06.03.A …sectordirectie: 

06.03.01 Mevr. Blauw bedankt dhr. Klei voor de oplegvellen bij de stukken. Dat maakt dat gerichter gelezen kan 
worden. In het toelichtingsvak zou opgenomen kunnen worden waar de wijzigingen ten opzichte van 
voorgaande versies uit bestaan (bijvoorbeeld: toegevoegde teksten zijn in kleur opgenomen) of bij een 
rapportage kan verwezen worden naar hoofdonderwerp (bijvoorbeeld: dit stuk is een uitwerking van ..). 
 

06.03.02 In de mededelingen staat dat de MZR instemming heeft verleend waar een positief advies is afgegeven. 
Mevr. Mulder heeft bij verschillende mensen navraag gedaan over de verschillen en zij heeft gemerkt 
dat de termen niet duidelijk zijn en door elkaar worden gebruikt. Vervolgens heeft zij het stukje vanuit 
de training van Aob erop nageslagen en dit samen met mevr. Bruin doorgenomen. 
De betreffende pagina’s zijn geprint en worden uitgedeeld. Mevr. Bruin licht toe. Het verschil in de be-
sluitvorming is niet zo groot, bij de onderwerpen die binnen de medezeggenschap ter besluitvorming 
ingebracht worden is óf een positief advies óf instemming nodig. Adviesrecht is zwaarder dan het vrij-
blijvend adviseren op een stuk of onderwerp. Het verschil zit in het vervolgproces; bij adviesrecht kan 
de directeur/bestuurder het ingezette traject vervolgen, maar dient binnen 6 weken een aangepast 
besluit ingebracht te worden en bij instemmingsrecht wordt het gevraagde besluit ingetrokken, wordt 
het veranderingstraject gestaakt en wordt het besluitvormingsproces opnieuw gestart.  
Op een aantal punten (voor VO WMS art.  11 c-d-e-m) geldt adviesrecht, maar hebben de geledingen 
apart instemmingsrecht op de gevolgen voor resp. personeel, ouders en leerlingen. 
Bij het Regius College is men in samenspraak met VOS-ABB bezig om een verdeling te maken van de 
onderwerpen die door de GMR en door de MZR-en behandeld worden. Voor onderwerpen die bij de 
GMR ingebracht worden (organisatiebreed, financieel) wordt altijd nagegaan of de onderwerpen in de 
verschillende MZR-en ook besproken zijn (ter informatie). 
De leden van de MZR hebben aangegeven dat zij in een volgende training hier graag nogmaals uitleg 
over willen krijgen. 
 

06.03.03 Naar aanleiding van de laatste alinea op blz. 2 van de mededelingen vraagt de MZR dhr. Klei of de stuk-
ken op tijd aangeleverd kunnen worden. Dit is een terugkerend knelpunt en de vraag is hoe dit opgelost 
zou kunnen worden. 
Dhr. Klei zegt dat de hectiek van de dag doorbroken moet worden. Indien er een duidelijke jaarplanning 
is kunnen de vergaderingen in gezamenlijkheid hierop afgestemd worden. Terugkerende onderwerpen 
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staan dan vast, actuele onderwerpen kunnen toegevoegd worden. 
Mevr. Mulder heeft al eerder gemeld dat de gesprekken over de jaarplanning naar verwachting in mei 
afgerond worden. 
 

06.03.04 Vraag: Wat is het Googlecafé? 
Antwoord door mevr. Kramer: Daar kunnen docenten terecht als zij problemen of vragen hebben op 
ICT-gebied. Je kan er binnenlopen en er zijn dan mensen die je kunnen helpen. 
 

06.03.B ...DOR: 

06.03.05 Het is niet bekend of de DOR bijeen is geweest. 
 

06.03.C …voorzitter: 

06.03.06 Voorzitter mevr. Mulder zou graag op Dagberichten de MZR Vmbo voor willen stellen en aan willen ge-
ven wat de MZR doet. Op die manier kan de betrokkenheid met de collega’s vergroot worden. Er zal 
door mevr. Mulder een conceptstuk rondgestuurd worden. 
 

06.03.07 Naar aanleiding van het publiceren van vergaderstukken wordt de website van Regius College bekeken. 
Het zoeken naar vergaderverslagen is niet eenvoudig. Dat kan voor ouders en collega’s een belemme-
ring zijn om ontwikkelingen in de medezeggenschap te volgen. Mevr. Mulder zal bij de GMR navragen 
op welke wijze de medezeggenschapsraden duidelijker in beeld kunnen worden gebracht. 
 

06.03.D …GMR: 

06.03.08 De GMR was op 31-01-2017 bijeen. In die vergadering is afgestemd welke leden aanschuiven bij het 
gesprek met de Inspectie. Er is uitgebreid gesproken over de gevolgen van aanpassingen in de Privacy-
reglementen en in de Gedragscode Personeel. Op die stukken is nog geen instemming gegeven. 
Gevraagd is of het College van Bestuur eerst aan kan geven op welke wijze de knelpunten bij het delen 
van vertrouwelijke informatie opgelost kunnen worden (vergroting capaciteit administratie, borging 
zorgoverleggen met externe partijen, etc.). De volgende vergadering van de GMR is op 18 april a.s. 
 

06.03.E …Leerlingenraad: 

06.03.09 Bij de behandeling van de notulen is al gesproken over het vlottrekken van de Leerlingraden. Mevr. 
Mulder heeft aan alle leden per mail een krantenartikel toegestuurd waarin staat dat de invloed van 
Leerlingraden ook wettelijk verstevigd is. De wethouder van de gemeente Schagen gaat in gesprek met 
leerlingen. Het is belangrijk dat de raden goed bezet zijn en goed functioneren. 

  

06.04 Plenair: Vragen en/of opmerkingen op de antwoorden van de sectordirectie n.a.v. de brief 
vanuit de MZR omtrent de onderwijsontwikkelingen op de Oranjelaan. 

06.04.01 De brief met antwoorden is op 02-04-2017 per mail naar alle leden doorgestuurd. 
 

06.04.02 Bij vraag 1 wordt gevraagd naar de instemmingsbevoegdheden van de MZR en van de GMR bij de on-
derwijskundige ontwikkelingen (vernieuwingen Vmbo). Dit onderwerp zal maandag a.s. bij de PGMR 
ingebracht worden. 
 

06.04.03 Naar aanleiding van vraag 2: Er zijn ingezonden brieven van de secties aardrijkskunde, Duits en LO. 
Dhr. Klei heeft gesprekken gehad met de secties aardrijkskunde en LO. Het gesprek met de sectie Duits 
staat voor deze week gepland. Op zich staat dit de ontwikkelingen niet in de weg. 
 

06.04.04 Voor het bepalen van een kerndeel per leerling en de beoordelingen die hiermee te maken hebben zal 
woensdag a.s. een presentatie gehouden worden. De vragen 3 t/m 6 komen dan op de volgende verga-
dering terug. 
 

06.04.05 Bij vraag 9 bedoelde mevr. Mulder dat zij ook graag geïnformeerd zou worden over de andere twee 
groepen. Zelf zat zij in de derde groep en het zou goed zijn om de informatie vanuit alle drie de groe-
pen te delen. 
Dhr. Klei doet kort mondeling verslag. De groepen hebben zich positief uitgelaten over de ontwikkelin-
gen. 
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06.05   Plenair: Sectorbeleidsplan (opiniërend). 

06.05.01 Het Sectorbeleidsplan wordt vandaag opiniërend besproken. In de volgende vergadering zal het ter 
besluitvorming worden ingebracht.  
 

06.05.02 Dhr. Klei licht toe. Het Sectorbeleidsplan 2017 sluit aan op het meerjarenbeleidsplan Regius Koers. In 
dit stuk worden een aantal van de in dat stuk benoemde items voor de sector Vmbo per locatie voor het 
jaar 2017 nader uitgewerkt. 
 

06.05.03 Het gaat hier om besteding van de middelen binnen de sector Vmbo, in de medezeggenschap volgens 
WMS art. 11, lid b. De MZR heeft adviesrecht op het stuk, voor personeel, ouders en leerlingen geldt 
instemmingsrecht op de gevolgen ervan voor hun geleding (resp. art. 12, lid a, art. 14-2 lid a en art. 14-
3 lid a). 
 

06.05.04 Afgesproken wordt dat de leden van de MZR het stuk doornemen en hun vragen erover uiterlijk 21 april 
a.s. naar de voorzitter doorsturen. Mevr. Mulder zal de vragen clusteren en stuurt ze na de meivakantie 
aan dhr. Klei door. 

  

06.06   Plenair: Sectorwijzer (ter informatie). 

06.06.01 Het door de sectordirectie aangeleverde stuk is de Sectorwijzer 2016-2017. Mevr. Mulder heeft niet 
terug kunnen vinden dat de MZR hier instemming op heeft gegeven. Er is wel een brief teruggevonden 
van 15-06-2016 waarin voorzitter mevr. Louwe namens de MZR een aantal gewenste aanpassingen 
heeft opgenomen. Het kan toch niet dat nu instemming gevraagd wordt op de Sectorwijzer 2017-2018 
terwijl dat stuk nog niet beschikbaar is? 
 

06.06.02 Dhr. Klei legt uit. Naar aanleiding van de door mevr. Mulder benoemde brief heeft de sectordirecteur 
samen met voorzitter dhr. Schakenbos het stuk doorgenomen. Een aantal van de aanpassingen is over-
genomen, maar er zijn ook punten vervallen. De instemming op het stuk is door de voorzitter gegeven. 
Het zou goed zijn om op basis van het bestaande document aanbevelingen te ontvangen, zodat in de 
volgende vergadering een werkversie 2017-2018 kan worden ingebracht. 
 

06.06.03 In de lijst van de Aob is niet gemakkelijk terug te vinden waar de Sectorwijzer onder valt. Wanneer 
uitgegaan wordt van ‘schoolreglement’ dan zou het onder art. 10 lid c vallen en zou er instemmingsrecht 
voor gelden. De voorzitter zal bij de voorzitter van de sector Havo-VWO navragen hoe zij met de sector-
wijzer omgaan. 
 

06.06.04 Afgesproken wordt dat de leden van de MZR het stuk doornemen en hun vragen erover uiterlijk 21 april 
a.s. naar de voorzitter doorsturen. De brief van 15-06-2016 kan als uitgangspunt dienen, misschien zijn 
er nog aanvullende punten of kunnen punten vervallen. Mevr. Mulder zal de vragen clusteren en stuurt 
ze na de meivakantie aan dhr. Klei door. 

  

06.07   Plenair: Stand van zaken Brugklas TL-Havo (ter informatie).  

06.07.01 Mevr. Mulder licht toe. De voortgang van de TL-Havobrugklas is bij de GMR ingebracht (sectoroverstij-
gend) en vanuit de GMR is gevraagd om in de MZR van zowel Havo-VWO als in de MZR Vmbo het 
onderwerp te bespreken. In een eerdere vergadering is aan de sectordirectie gevraagd om de tweede-
jaars leerlingen te bevragen naar hun ervaringen in de reguliere 2-TL-klas. 
  

06.07.02 Dhr. Klei zegt dat aan het verzoek om navraag te doen bij de doorstromers van TL-Havobrugklas naar 
2-TL in dit stadium niet voldaan kan worden. Hij heeft echter bij mevr. Bosma aangegeven dat het on-
derzoek in het volgende jaar plaats zal moeten vinden.  
In de samenstelling van de drie huidige TL-Havoklassen is één klas gevuld met leerlingen waarvan ver-
wacht wordt dat zij op Havoniveau kunnen presteren, de tweede klas is gevuld met leerlingen die 
evenveel slagingskans lijken te hebben op zowel Havo als op het Vmbo en in de derde klas werden leer-
lingen geplaatst die meer aan het Vmboprofiel voldoen dan aan het Havoprofiel. Deze derde klas is 
aangevuld met potentiële Havoleerlingen. Eén van de drie klassen stroomt vrijwel geheel door naar 
Havo, één klas zit op de gemiddelde opstroom en één klas doet het behoorlijk minder goed. Er wordt 
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gehoopt op een opstroompercentage van 50%. Begin volgend schooljaar wordt de enquête bij de twee-
dejaars afgenomen. 
 

06.07.03 Vraag: Waarom is er wel een TL-Havobrugklas, maar geen kader-TL-klas? 
Antwoord: Daar is nooit over gesproken. Er zijn wel trends die ervoor pleiten om leerlingen langer in 
heterogene groepen te houden en er wordt gesproken over het doen van examens op verschillende 
niveaus. Binnen de sector Vmbo zijn nog geen besluiten genomen die hierop aansluiten. 

  

06.08   Plenair: Herziening statuten medezeggenschapsraden Regius College (ter informatie). 

06.08.01 In het overleg tussen de voorzitters van de medezeggenschapsraden, het College van Bestuur en de 
dames van VOS-ABB is gesproken over de vorming van een aparte medezeggenschapsraad voor het 
OOP.  
 

06.08.02 Mevr. De Mooij zegt dat de voorzitter van de GMR navraag heeft gedaan naar de wensen van het OOP. 
 

06.08.03 De voorzitter zal er in de GMR navraag naar doen. Het is onder meer van belang om te weten of OOP-
ers zelf kunnen kiezen of zij zich beschikbaar stellen voor een sector-/locatie-MZR of voor een MZR OOP 
en of zij ook van beide medezeggenschapsraden lid zouden mogen zijn. 

  

06.09   Plenair: Jaarverslag 2016 Vmbo en Praktijkonderwijs (ter informatie). 

06.09.01 Het Jaarverslag 2016 is vanmiddag door de voorzitter ontvangen en het wordt ter vergadering uitge-
reikt. 
 

06.09.02 Dhr. Klei licht toe. In het Jaarverslag worden een aantal van de ambities vanuit de Regius Koers middels 
een zelfevaluatie getoetst en voorzien van een score. Niet alle zes ambities zijn gewaardeerd, maar er is 
wel een tekst opgenomen bij elke ambitie. 
 

06.09.03 Bij het doornemen van het stuk wordt de ontdekking gedaan dat alleen de oneven pagina’s gekopieerd 
zijn, de even pagina’s (de achterzijden) ontbreken. Afgesproken wordt dat dhr. Klei het stuk in Word 
doorstuurt naar de voorzitter. Het onderwerp komt in de volgende vergadering op de agenda. 

  

06.10   Plenair: Inkomende en uitgaande stukken. 

06.10.01 Ingekomen: 
• Per mail d.d. 28-03-2017: Brief vanuit de sectie Duits 
• Per mail d.d. 29-03-2017: Brief vanuit de sectie Aardrijkskunde 
• Per mail d.d. 02-04-2017: Beantwoording van de vragen m.b.t. Onderwijsontwikkelingen Oranjelaan 
 
Uitgegaan: 
• 26-03-2017: Vragen aan de sectordirecteur m.b.t. Onderwijsontwikkelingen Oranjelaan 

 

06.10.02 Mevr. Mulder maakt de sectordirectie complimenten over de aan ouders en leerlingen verstuurde infor-
matie over de onderwijsvernieuwingen. Zij vraagt hoe de informatie bij de leerlingen is ontvangen. 
 

06.10.03 Mevr. Van Emmerik zegt dat het goed ontvangen is. Haar mentor heeft ruim drie kwartier aan bespre-
king en toelichting besteed. Leerlingen vragen zich wel af waarom het keuzeformulier op blauw papier is 
afgedrukt. 
Mevr. De Mooij antwoordt. Er is waarschijnlijk gekozen voor een afwijkende kleur, omdat dit formulier 
ingeleverd moet worden en door de kleur eerder te herkennen is. 

  

06.11   Intern: Punten 3 t/m 6. 

06.11.01 De in het plenaire vergadergedeelte gemaakte afspraken worden doorgenomen. Er zijn geen aanvullen-
de vragen of opmerkingen.   
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06.12   Rondvraag. 

06.12.01 Plenair: Er wordt een extra vergadering op 29-05-2017 belegd.  
 

06.12.02 Plenair: Mevr. Kramer heeft het met het personeel opgestelde document ‘verantwoording vrijval van 
uren’ met dhr. Klei besproken. Zij zal het stuk nog aan hem doorsturen. Dhr. Klei zal er in de Medede-
lingen op reageren. 
  

06.12.03 Intern: Er zijn docenten die aangegeven hebben dat zij graag ook vrij willen op de middag van Paasvee. 
 

06.12.04 Intern: Houdt school bij het organiseren van de werkweken rekening met eventuele risico’s in hoofdste-
den en is hier iets aan te doen? 
De voorzitter zal de vraag bij de GMR inbrengen. 

  

06.10   Sluiting. 

06.10.01 Voorzitter mevr. Mulder sluit de vergadering om 19.50 uur. 

 
Volgende vergaderingen: 29-05-2017, 26-06-2017 en 27-06-2017 (geen vergadering, maar algemene informele 
bijeenkomst medezeggenschapsraden) 
 

 

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 

04.02.05 Navraag bij dhr. Broersen: kan het aanbod chromebooks (aanschaf) aan alle leerlingen gedaan worden? JK 
04.02.10 26-06-2017: teamleiders uitnodigen, onderwerp Werkweken (ook evaluatiestuk Ora d.d. 14-06-2016) JK 

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

04.13.05 Agenda: vragen leerlingenenquête TL-Havobrugklas  inzien en eventueel aanpassen. EM 

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

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

06.03.06 Opstellen: concepttekst voor Dagberichten over kennismaking met de MZR. EM 

06.03.07 Inbrengen bij GMR: website Regius College, zoekfunctie, medezeggenschap en vergaderverslagen. EM 

06.04.04 29-05-2017: vragen 3 t/m 6 Brief Onderwijskundige Ontwikkelingen Oranjelaan. EM 

06.05.01 29-05-2017: Sectorbeleidsplan 207-2018. EM 

06.06.03 Navraag bij voorzitter MZR Havo-VWO naar status Sectorwijzer (art. 10, lid c, instemmingsrecht?) EM 

06.06.04 Vragen m.b.t. de Sectorwijzer uiterlijk 21-04-2017 doorsturen naar de voorzitter. allen 

06.08.03 Navraag in de GMR naar de vorming van een MZR OOP. EM 

06.09.03 Doorsturen naar de voorzitter  in Wordbestand: Jaarverslag 2016 Vmbo en Praktijkonderwijs. JK 

06.09.03 29-05-2017: Jaarverslag 2016 Vmbo en Praktijkonderwijs. EM 
06.12.02 Doorsturen naar de sectordirectie: personeelsdocument Verantwoording vrijval van uren. IK 

06.12.04 Inbrengen bij de GMR: vraag m.b.t. werkweken en extra risico’s in hoofdsteden. EM 

   

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. 

04.11.01 De MZR gaat akkoord met de aangepaste lessentabel van de Hofstraat. 

06.01.04 
 

Afspraken over vergaderverslagen: Actie- en Afsprakenlijsten mogen direct gedeeld worden, conceptnotulen blij-
ven intern en vastgestelde verslagen worden gepubliceerd (zijn openbaar). 

06.03.02 
 

De MZR heeft per brief na de vorige vergadering een positief advies afgegeven voor de onderwijskundige ontwik-
kelingen Oranjelaan. 
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