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Aanvang: 17.00 uur 
Plaats: Oranjeaan, lokaal 177       
 
Aanwezig namens het personeel: Mevr. Eveline Mulder en mevr. Ingrid Kramer. 
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 en mevr. Yvonne de Mooij. 
 
 

Verslag MZR-vergadering 8     vastgesteld 16-10-2017 
08.01   Intern: Welkom, vaststelling van de agenda en notulen 29-05-2017.                 

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

08.01.02 Vaststellen van de agenda. 
08.01.03 De agenda wordt vastgesteld. 

 
08.01.04 Notulen 29-05-2017. 
 Naar aanleiding van 07.04.05: Op de Oranjelaan is een voorlichting geweest over de nieuwe onderwijs-

ontwikkelingen. Dat was zeer verhelderend. 
 

08.01.05 Naar aanleiding van 07.10.03: Voorzitter heeft een recent overzicht. Nagegaan wordt of de data van 
aan- en aftreden correct zijn. Dat is het geval.  
De dochter van mevr. Blauw doet volgend jaar examen. Zij vraagt of ze dan zitting kan blijven houden 
voor een ander kind. Mevr. Mulder zal navragen hoe dat in het Huishoudelijk Reglement geregeld is. 
 

08.01.06 Het verslag van 29 mei wordt vastgesteld, de actielijst wordt aangepast. 
 

08.01.07 Plenair: Notulen 29-05-2017. 
Naar aanleiding van 07.01.06: Nog niet alles is in kaart gebracht, er worden vanuit het personeel nog 
concrete antwoorden op de vragen m.b.t. Vrijval uren verwacht, bijvoorbeeld: waarom wordt het op de 
Havo-VWO niet nagevraagd. Zou de sectordirectie er op de locatie iets over kunnen vertellen? 
Dhr. Klei zal dat oppakken, hij zal er ook over in overleg gaan met de teamleiders. Het gesprek zal 
waarschijnlijk na de zomervakantie ingepland worden. Ook wordt gesproken over verschuiving van bij-
voorbeeld de praktijkexamens. 
 

08.01.08 Naar aanleiding van 07.03.04 vanuit de leerlingen: De nieuwe kluisjes zijn ingebracht, de grijze zijn de 
eerste keuze en de lange witte zijn de tweede keuze. 
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Dhr. Klei zegt dat er nog een aantal modellen aangeleverd gaan worden. 
 

08.01.09 Naar aanleiding van 07.03.10: Is er al contact geweest? 
Dhr. Klei heeft het onderwerp nog niet besproken.  
De personeelsgeleding van de MZR zal het gesprek aangaan over de continuering van de MZR. 
 

08.01.10 Naar aanleiding van 07.03.11: Is er overleg geweest over kledingvoorschriften? 
Dhr. Klei zegt dat er geen specifieke beschrijvingen van zijn. Het gesprek erover zou binnen de teams 
plaats kunnen vinden: Wat willen wij als organisatie uitstralen, wat vinden wij bij professioneel gedrag 
horen? 
Voorzitter vraagt de mening van de leerlingen. Zij vinden dat docenten ‘fatsoenlijk’ gekleed horen te 
zijn, maar zij kunnen zich voorstellen dat bij extreem warm weer schaarser gekleed wordt. 
 

08.01.11 Naar aanleiding van 07.04.02: Is er afstemming geweest van de informatievoorziening op de website? 
De sectordirectie is niet tevreden over het terugzoeken van informatie over de website. Er zal overleg 
plaatsvinden met dhr. Ruud Welman (hoofd administratie). Het is goed om input te krijgen vanuit ou-
ders, leerlingen, MZR over waar men tegenaan loopt. 
Mevr. Van Emmerik en dhr. Kuijl vragen waarom het overzicht toetsenweek niet gewoon meteen in SOM 
gezet kan worden, het was op de site niet te vinden… Zij vragen of alles wat te maken heeft met plan-
ningen direct in SOM geplaatst kan worden. 
Mevr. Mulder zegt dat op de studiedag vandaag gesproken is over een meer interactief programma, 
waar de leerlingen ook in kunnen werken. 
Dhr. Klei adviseert mevr. Van Emmerik om contact op te nemen met dhr. Vermaat. 
 

08.01.12 Naar aanleiding van de drive: Graag voor volgend schooljaar een nieuwe map (schooljaar 2017-2018), 
mapjes ook anders benoemen (niet alles beginnen met ‘vergadering’ maar met de datum). 
Voorzitter zal dit met mevr. De Mooij bespreken. 

  

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

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

08.02.02 Het plenaire vergaderdeel wordt om 18.15 uur geopend. 
  

08.03    Mededelingen vanuit de … 

08.03.A …sectordirectie: 
08.03.01 Aanvullend op de schriftelijke mededelingen: de examenresultaten van het Vmbo na het eerste cohort 

zijn niet doorgegeven. De resultaten van basis is 100% score, op kader ruim 98% en TL zit nu op iets 
boven de 90%. De uitslagen van de herkansingen volgen vrijdag. 

 
08.03.02 Op meerdere locaties is men druk bezig met de onderwijskundige ontwikkelingen. De vraag aan de MZR 

is: Op welke vragen willen jullie dat wij gaan evalueren? 
 Deze punten zijn in het interne deel besproken en onder 08.12.01 opgenomen. 
 

08.03.03 De voorzitter vraagt naar de overzichten van op- en afstromers en nieuwe aanmeldingen. Die worden 
normaliter in de laatste schriftelijke mededelingen meegenomen. 
Dhr. Klei vraagt wat de MZR nodig heeft, waarom en wat men ermee wil. Hij kan gegevens naar belie-
ven uitdraaien, maar zou er dan ook graag concrete vragen bij zien. 
 Dit punt is in het interne gedeelte onder 08.12.02 besproken. 

08.03.B ...DOR: 
08.03.04 Er is geen nieuws vanuit de DOR. 

 
08.03.C …voorzitter: 
08.03.05 Vergaderrooster MZR. 

Voorzitter mevr. Mulder benadrukt het belang van een goede indeling in tijd en onderwerpen. Veel on-
derwerpen hangen aan een tijdspad, bijvoorbeeld inleverdatum bij Inspectie, behandeling in de GMR of 
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publicatie op de website/verspreiding naar ouders en leerlingen.  
Dhr. Klei zegt dat goed gekeken moet worden naar de managementkalender. Behandeling van het 
Sectorbeleidsplan eind november wordt krap. Op 13-07 a.s. is een overleg gepland tussen dhr. Broersen 
en dhr. Klei. Mogelijk kan mevr. Mulder dan aanschuiven?  
 Afgesproken wordt dat mevr. Mulder om 12.30 uur aanschuift in het overleg. 
 

08.03.06 Mogelijk wordt de laatste vergadering verschoven van 02-07-2018 naar 09-07-2018. Voorzitter zal mevr. 
De Mooij vragen of dit in de agenda’s mogelijk is. 
 

08.03.07 Gedeeld leiderschap. 
Vanuit de GMR is ingebracht dat bij de Emmalaan een teamleider is vertrokken en dat zijn plaats niet 
meer 1-op-1 wordt ingevuld, maar dat zij worden herverdeeld, deels onder de twee overige teamleiders 
en voor een deel ook onder docenten. Dit zou te maken hebben met de visie over gedeeld leiderschap. 
Kan dhr. Klei daarover iets met de MZR delen? 
Dhr. Klei zegt dat wanneer een medewerker de organisatie verlaat er altijd kritisch gekeken wordt of 
vervanging 1-op-1 nodig is. Binnen de visie om de extra kwaliteiten van docenten te benutten past de 
invulling zoals deze binnen de GMR geschetst is. De voorwaarde is dat de volledige formatieruimte inge-
zet blijft worden, het mag niet gaan om een bezuiniging. In het gegeven voorbeeld gaan 3 of 4 mensen 
de extra taken invullen.  
 

08.03.08 Werkweken. 
De werkweekboekjes van de Oranjelaan staan op de site en zijn bij de vergaderstukken aangeleverd. 
De programma’s van de Hofstraat zijn door omstandigheden verlaat. De MZR heeft adviesrecht. De 
informatie gaat in oktober naar ouders en leerlingen. Afhandeling zal dus per mail moeten gebeuren. 
 

08.03.09 Afspraken m.b.t. Werkweekboekjes: 
 Dhr. Klei stuurt de evaluatie Hofstraat naar de voorzitter. 
 De voorzitter stuurt de werkweekboekjes Hofstraat en de evaluatie per mail naar de MZR-leden. 
 Vragen, opmerkingen en aanvullingen kunnen per mail naar de voorzitter gestuurd worden. 
 De voorzitter clustert deze en stuurt ze door naar de schoolleiding. 
 De definitieve werkweekboekjes worden in september rondgestuurd en het advies zal dan ook per 

mail plaatsvinden, zodat het vóór 01-10-2017 geformaliseerd is. 
 

08.03.10 Evaluatie Taal- en Rekenbeleid. 
Voorzitter zegt dat dit onderwerp op een actielijst stond. Wat doet de MZR ermee? 
Dhr. Klei antwoordt. Het onderwerp hoort bij de MZR thuis. Het zou in de jaarplanning opgenomen 
moeten worden. 
 

08.03.D …GMR: 
08.03.11 De personeelsleden hebben ervoor gekozen om dhr. Klaas Kleine en dhr. Daniël Krom zitting te laten 

nemen in de GMR als personeelsgeleding. Dat betekent dat dhr. Robert Fuijkschot eruit gaat. 
 

08.03.12 Als leerlinglid is dhr. Thijmen Arends aangemeld.  
 

08.03.E …Leerlingenpanel: 
08.03.13 Mevr. Mulder en dhr. Klei hebben overleg gehad. Er is een brief gestuurd naar mevr. Van Emmerik. 

Volgende week vindt een gesprek plaats met 18 leerlingen. Dhr. Klei gaat het functioneren van het leer-
lingenpanel uitleggen. Er is overleg gevoerd met dhr. Syntenie. 

  

08.04 Plenair: Examen/PTA-reglement 2017-2018 (ter instemming). 

08.04.01 Voorzitter had dit onderwerp graag opiniërend besproken vóór de zomervakantie. Zij heeft daarover 
contact opgenomen met de teamleiders. Het is niet gelukt om voor vandaag de gegevens al te krijgen, 
maar in het volgende schooljaar zal getracht worden om tijdens de laatste vergadering een conceptstuk 
in te brengen. 
 

08.04.02 Afspraken m.b.t. besluitvormingsprocedure PTA- en Examenreglement: 
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 De stukken worden op 12-07-2017 op de drive gepubliceerd. 
 De voorzitter stuurt een mailbericht wanneer dit gebeurd is. 
 De leden van de MZR kunnen tot de woensdag erop opmerkingen, aanvullingen en vragen naar de 

voorzitter sturen. 
 De voorzitter clustert deze en stuurt ze door naar de schoolleiding. 
 Het aangepaste stuk komt na de zomervakantie per mail beschikbaar en instemming zal dan ook 

per mail plaatsvinden, zodat het vóór 01-10-2017 geformaliseerd is. 
  

08.05   Plenair: Sectorbeleidsplan 2017 (ter instemming). 

08.05.01 Er zijn geen te verwerken vragen en opmerkingen ontvangen. De MZR vindt het een heel mooi stuk. 
 

08.05.02 Vraag bij blz. 2 onder 1C: Hoe ondersteunt Regius College docenten met scholingsactiviteiten en wor-
den uitwisselingen gestimuleerd? 
Dhr. Klei zegt dat veel van die activiteiten plaatsvinden in overkoepelende bijeenkomsten. 
 

08.05.03 Opmerking bij blz. 16 over Meten van het resultaat. Het valt op dat juist dit stuk het minst uitgeschre-
ven deel van het Sectorbeleidsplan is. 
Dhr. Klei is het daarmee eens. Hij vindt dat dit deel concreter beschreven zou moeten zijn. 
 

08.05.04 Vraag bij blz. 6: Welke collega begeleidt de onderwijskundige ontwikkelingen?  
Antwoord door dhr. Klei: Dat is de docent Engels van de Emmalaan, mevr. Judith Hagendoorn. 
 

08.05.05 Vraag bij blz. 4: Is het de bedoeling om met portfolio, LOB-dossier en plusdocument te komen tot 1 
dossier?  
Antwoord door dhr. Klei: ja, de werkgroep is ermee bezig, zij bepalen welke dossiers erbij horen. 
 

08.05.06 Vraag: Hoe wordt dan het mentoruur gevuld? 
Antwoord door dhr. Klei: dat wordt ook door die werkgroep uitgewerkt, er zullen gesprekken gevoerd 
worden over de persoonlijke schoolloopbaan. De mentoruren worden gemakkelijk gevuld. 
 

08.05.07 Vraag: De mentoren krijgen een verzwaring van hun taak, zijn er dan ook supervisors/supermentoren? 
Hoe gaat dat op de Hofstraat? 
Antwoord door mevr. Kramer: Op de Hofstraat wordt gewerkt met supermentoren en dat werkt goed. 
Er vindt rechtstreekse terugkoppeling plaats via de drive. 
Aanvulling door dhr. Klei: Soms werkt een teamleider vertragend in zo’n proces. Het is dan goed om het 
bij de docenten neer te leggen. Er zou gekozen kunnen worden voor een soort van voorzitter. 
Aanbeveling vanuit de MZR: Houd de lijnen kort, zet dat vooraf in en haal informatie vanuit de locatie 
Hofstraat. 
 

08.05.08 De MZR stemt in met het Sectorbeleidsplan 2017. 
  

08.06   Plenair: Jaarplanning 2017-2018 (roostervrije en studiedagen) (ter instemming). 

08.06.01 Opmerking vanuit de MZR: de dagen zijn niet overal concreet ingevuld. Zorg ervoor dat er een spreiding 
in dagen voor de studiebijeenkomsten is, zodat niet steeds dezelfde lessen uitvallen en dezelfde mede-
werkers op hun vrije dag naar school moeten komen. 
 

08.06.02 De MZR zou graag de Paasveedag als volledig vrije dag zien. Op die manier haal je leerlingen niet naar 
Schagen en breng je ze niet in contact met de kroeggangers. 
Dhr. Klei zegt dat de keuze schoolbreed gemaakt is voor de lessen tot 12.00 uur. 
 

08.06.03 De MZR stemt in met de Jaarplanning 2017-2018 voor roostervrije en studiedagen. 
  

08.07   Plenair: Jaarverslag 2016 (ter instemming).  

08.07.01 Er zijn geen aanvullende vragen of opmerkingen ontvangen. Het zijn mooie overzichten. 
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08.07.02 Vraag: Bij de tweede tabel onder regel 5 scoort de locatie Oranjelaan niet goed. Wat wordt eraan ge-
daan? 
Dhr. Klei zegt dat het probleem geanalyseerd wordt en dat er daarna aan gewerkt wordt om in een 
volgende rapportage hoger uit te komen. 
 

08.07.03 Opmerking bij de eerste tabel onder regel 5: Er valt nog iets te winnen bij ‘Aandacht voor verschillen’. 
 

08.07.04 De MZR stemt in met het Jaarverslag 2016. 
  

08.08   Plenair: Onderwijsverslag (ter informatie). 

08.08.01 Voorzitter zal navraag doen naar dit stuk.  
  

08.09   Plenair: Onderwijsontwikkelingen (ter informatie). 

08.09.01 Het onderwerp is bij de mededelingen besproken en niet apart aan de orde geweest. 
  

08.10   Plenair: Evaluatie taal- en rekenbeleid (ter instemming). 

08.10.01 Dit onderwerp zal in de jaarplanning voor 2017-2018 opgenomen worden. 
  

08.11   Intern: Inkomende en uitgaande stukken. 

08.11.01 Er zijn geen ingekomen of uitgegane stukken. 
  

08.12   Intern: Punten 3 t/m 10. 

08.12.01 De evaluatiepunten voor de onderwijskundige ontwikkelingen  zijn ook in de GMR en in de andere me-
dezeggenschapsraad besproken. In de GMR is gezegd dat ook de Inspectie het belang van objectieve 
kaders bij de evaluaties heeft benoemd. De volgende vragen worden geformuleerd: 
 Waar willen we naartoe? (beoogd doel) Wanneer ben je tevreden? Dit in tenminste drie vragen 

formuleren. 
 Probeer meetbare resultaten te benoemen en een nulmeting op te nemen. 
 Probeer objectief te evalueren en niet alleen bij de pilot betrokkenen te bevragen. 
 Bevraag ook de leerlingen en collega’s. 
Voorzitter zal de vragen doorsturen naar de sectordirectie. 
 

08.12.02 Dhr. Klei heeft gevraagd naar het doel van en eventuele vragen bij de gevraagde informatie over op- en 
afstroom en nieuwe aanmeldingen. De MZR heeft geen vooropgezet doel of vragen hieromtrent voor 
ogen. Het is gebruikelijk dat de MZR geïnformeerd wordt over dergelijke leerlingstromen. De MZR kan 
dan –indien er aanleiding toe is- over in gesprek gaan met de schoolleiding of op grond van het initia-
tiefrecht een onderwerp inbrengen. 
Voorzitter zal dhr. Klei vragen de data in de eerste schriftelijke mededelingen op te nemen. 

  

08.13   Rondvraag en sluiting. 

08.13.01 Mevr. Van Emmerik vraagt of het lesrooster voor de brugklassers voller wordt omdat het vak Duits er 
misschien bij komt. 
Mevr. Mulder adviseert navraag te doen bij dhr. Vermaat. 
 

08.13.02 Voorzitter mevr. Mulder sluit onder dankzegging de vergadering om 20.00 uur. 
 
Volgende vergaderingen: 16-10-2017, 27-11-2017, 22-01-2018, 26-03-2018, 16-04-2018, 28-05-
2018, 02-07-2018 (of: 09-07-2018) 

 
Openstaande actiepunten MZR-Vmbo Regius College:   
Schooljaar 2015-2016 
06.03.16 
 

Agenda: Bevindingen Leerlingentevredenheidsonderzoek. 
26-06-2017: opnemen in de jaarplanning MZR 

IS/JK 
 



Verslag MZR vmbo-vergadering 8 – 26 juni 2017 

 6

   
Schooljaar 2016-2017 
03.09.01 
 

Nagaan of bij andere ouders van MZR-en ook belangstelling is voor scholing. 
Edward: Bij de GMR-ouders is er geen belangstelling, er wordt nagevraagd bij de MR H-V. EP 

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. 
22-05-2017: na de zomervakantie moeten ze in gebruik gesteld zijn. 

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. 
29-05-2017: Het onderwerp wordt doorgeschoven naar volgend schooljaar. DvE 

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 
06.08.03 
 

Navraag in de GMR naar de vorming van een MZR OOP. 
26-06-2017: Dit zal in 2017-2018 nog niet gerealiseerd worden. EM 

06.12.04 Inbrengen bij de GMR: vraag m.b.t. werkweken en extra risico’s in hoofdsteden. EM 
07.01.06 Versturen: reactie van de teamleiders op ‘vrijval uren’ JK 
07.03.04 Uitnodigen: twee leerlingen en voorzitter MZR over nieuwe kluisjes. JK 
07.03.13 Agenderen na de zomervakantie: Pestprotocol. EM 
07.03.13 Agenderen na de zomervakantie: Beleid softdrugs. EM 
07.03.14 Doorsturen naar ouder- en leerlinggeleding: Stuk WMS. EM 
08.01.05 
 

Navraag: Hoe is in het Huishoudelijk Reglement geregeld wanneer een ouderlid tussentijds aftreedt 
door examinering van een kind, terwijl nog een ander kind op school zit? 

EM 
 

08.01.07 Uitleg aan personeel Hofstraat over Vrijval uren. JK 
08.01.09 De personeelsgeleding gaat in overleg inzake continuering van de MZR. IK/EM 
08.01.12 Doornemen van wensen m.b.t. inrichting gedeelde drive voor 2017-2018. YdM/EM 
08.03.05 Aanschuiven in overleg sectordirectie m.b.t. Jaarplanning 2017-2018 (13-07-2017, 12.30 uur) EM 
08.03.06 Navraag naar mogelijk verschuiven vergadering 02-07-2018 naar 09-07-2018. EM 
08.03.09 
 
 
 
 
 
 

Afspraken m.b.t. Werkweekboekjes: 
 Dhr. Klei stuurt de evaluatie Hofstraat naar de voorzitter. 
 De voorzitter stuurt de werkweekboekjes Hofstraat en de evaluatie per mail naar de MZR-leden. 
 Vragen, opmerkingen en aanvullingen kunnen per mail naar de voorzitter gestuurd worden. 
 De voorzitter clustert deze en stuurt ze door naar de schoolleiding. 
 De definitieve werkweekboekjes worden in september rondgestuurd en het advies zal dan ook per 

mail plaatsvinden, zodat het vóór 01-10-2017 geformaliseerd is.  
08.03.10 Opnemen in de jaarplanning: Evaluatie Taal- en Rekenbeleid. EM 
08.04.02 
 
 
 
 
 
 
 

Afspraken m.b.t. besluitvormingsprocedure PTA- en Examenreglement: 
 De stukken worden op 12-07-2017 op de drive gepubliceerd. 
 De voorzitter stuurt een mailbericht wanneer dit gebeurd is. 
 De leden van de MZR kunnen tot de woensdag erop opmerkingen, aanvullingen en vragen naar de 

voorzitter sturen. 
 De voorzitter clustert deze en stuurt ze door naar de schoolleiding. 
 Het aangepaste stuk komt na de zomervakantie per mail beschikbaar en instemming zal dan ook 

per mail plaatsvinden, zodat het vóór 01-10-2017 geformaliseerd is.  
08.08.01 Navraag naar het Onderwijsverslag (is dit hetzelfde als een al behandeld stuk, zoals Jaarverslag?) EM 
08.12.01 
 
 
 
 
 

Doorsturen naar de sectordirectie: Evaluatiepunten bij onderwijskundige ontwikkelingen. 
 Waar willen we naartoe? (beoogd doel) Wanneer ben je tevreden? Dit in tenminste drie vragen 

formuleren. 
 Probeer meetbare resultaten te benoemen en een nulmeting op te nemen. 
 Probeer objectief te evalueren en niet alleen bij de pilot betrokkenen te bevragen. 
 Bevraag ook de leerlingen en collega’s. 

EM 
 
 
 
 
 

08.12.02 
 

Vraag bij de sectordirectie om in de eerste schriftelijke mededelingen gegevens op te nemen van op- en 
afstromers en van nieuwe aanmeldingen. 

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. 
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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. 

07.06.12 De MZR stemt in met de Sectorwijzer 2017-2018. 
08.03.11 Namens het personeel nemen dhr. Klaas Kleine en dhr. Daniël Krom zitting in de GMR. 
08.03.12 Namens de leerlingen neemt dhr. Thijmen Arends zitting in de GMR. 
08.05.08 De MZR stemt in met het Sectorbeleidsplan 2017. 
08.06.03 De MZR stemt in met de Jaarplanning 2017-2018 voor roostervrije en studiedagen. 
08.07.04 De MZR stemt in met het Jaarverslag 2016. 

 


