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Aanvang: 17.00 uur 
Plaats: Oranjeaan, lokaal B87       
 
Aanwezig namens het personeel: Mevr. Eveline Mulder en mevr. Yvonne de Mooij. 
Aanwezig namens ouders en leerlingen: Mevr. Dione van Emmerik, dhr. Edward Ploeger en mevr. Anne 
Blauw.  
Aanwezig namens de schoolleiding: Dhr. Jelle Klei 
Afwezig: Dhr. Igno Schakenbos, mevr. Ingrid Kramer en dhr. Pascal Kuijl 
 
 

Verslag MZR-vergadering 7     vastgesteld 26-06-2017 
07.01   Intern: Welkom, vaststelling van de agenda en notulen 03-04-2017.                 

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

07.01.02 Vaststellen van de agenda. 
07.01.03 Het Jaarverslag 2016 staat ter instemming geagendeerd, het is nog niet opiniërend behandeld. Het 

wordt ondergebracht onder agendapunt 9 en het komt ter instemming terug in de laatste vergadering. 
 

07.01.04 Notulen 03-04-2017. 
 Naar aanleiding van 06.03.06: Er is nog niets op Dagberichten gezet, maar dit zal in juni gebeuren. 

 
Naar aanleiding van 06.05.01: De instemming op het Sectorbeleidsplan komt in juni, er wordt nog om 
input gevraagd. 
 
Naar aanleiding van 06.08: Er is nog geen nieuws over een op te richten MR OOP gemeld. 

 
07.01.05 Het verslag van 3 april wordt vastgesteld, de actielijst wordt aangepast. 

 
07.01.06 Plenair: Notulen 03-04-2017. 

Naar aanleiding van 06.12.03: De door de sectordirectie toegezegde reactie op de brief ‘Vrijval uren’ 
ontbreekt in de mededelingen.  
Dhr. Klei heeft er met dhr. Broersen over gesproken, de teamleiders zouden het nog bespreken, maar 
dat is er kennelijk nog niet van gekomen. De informatie volgt per mail. 
 
Naar aanleiding van 06.01.02: Bij de verbouwing van de aula was € 600.000,- als taakstelling opgeno-
men. Door de marktwerking (aantrekkend) bleek dit niet haalbaar. De RvT en het CvB zijn akkoord 
gegaan met een budgetverhoging. Het streven is dat de gerealiseerd gaat worden tussen de herfstva-
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kantie en de kerstvakantie. Het knelpunt van de pauzes is vanmiddag besproken met de roostermakers. 
 
Naar aanleiding van actie 04.05.02 betreffende de chromebooks: 
De werkgroep die het traject invoert heeft afgeraden de invoering te versnellen. Het komende school-
jaar komt er een leerjaar bij. Betreffende de vraag over leerlingen die een eigen laptop meenemen, is 
aangegeven dat het is toegestaan, maar dat school hierin geen ondersteuning biedt (anders dan bij de 
chromebooks). Op de vraag of leerlingen buiten de chromebookjaren mee kunnen doen en alvast een 
chromebook aan kunnen schaffen, is het antwoord: nee, dat is niet mogelijk. 

  

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

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

07.02.02 Het plenaire vergaderdeel wordt om 17.35 uur geopend. 
  

07.03    Mededelingen vanuit de … 

07.03.A …sectordirectie: 
07.03.01 Vraag: Is er al nieuws over de formatie? 

Antwoord door dhr. Klei: Dat is een enorme klus. Wat meer tijd kost dan in voorgaande jaren is het 
verschil tussen kernuren en maatwerkuren. We zijn al een heel eind, maar we zijn nog niet rond. Het 
ziet er op zich goed uit, vandaag is iemand aangenomen voor natuurkunde. 
 

07.03.02 Vraag: Als de kluisjes overgeplaatst worden naar de oude aula, verplaats je dan het capaciteitsprobleem 
niet? 
Antwoord door dhr. Klei: Doordat de kluizen nu op verschillende plaatsen staan en ook omdat er ver-
schillende pauzes zijn hebben we veel neveneffecten, bijvoorbeeld in de veiligheid en in onrustige 
werkplekken. Om die reden is ervoor gekozen om alle kluisjes bij elkaar te zetten. 
 

07.03.03 Vraag: Wanneer worden de nieuwe kluisjes gekozen? 
Antwoord door dhr. Klei: Dat is nog niet helemaal bekend, maar ik ga ervan uit dat ze bij oplevering van 
de nieuwe aula beschikbaar zijn. 
 

07.03.04 Vraag: Kan de leerlingenraad betrokken worden bij de keuze? 
Antwoord door dhr. Klei: Er is niet heel veel te kiezen, maar ik wil met de conciërge en met de voorzit-
ter van de MR bespreken dat er bijvoorbeeld twee leerlingen uitgenodigd worden voor een overleg 
hierover. 
 

07.03.05 Vraag: Hoe is het op het Regiusfeest gegaan met alcohol en drugs? 
Antwoord door dhr. Klei: We hebben actief gescand en toegekeken. Het feest was geslaagd en wij heb-
ben geen malversaties waargenomen. 
 

07.03.06 Vraag: Wat is de status van het PTA-programma en het Examenreglement Hofstraat? 
Antwoord door dhr. Klei: Het streven is om het bij de laatste vergadering in te brengen.   
 

07.03.B ...DOR: 
07.03.07 Er is een vergadering geweest waar lovende woorden zijn uitgesproken over de rapportage van de In-

spectie. 
 

07.03.C …voorzitter: 
07.03.08 Naar aanleiding van 06.01.02: Zijn de teamleiders uitgenodigd voor de laatste vergadering?  

Antwoord door dhr. Klei: Ik nodig ze uit, maar ik wil graag weten welke onderwerpen geagendeerd 
worden. 
 

07.03.09 Naar aanleiding van 06.01.02: Is er nieuws over de pinapparaten?  
Antwoord door dhr. Klei: Bij aanvang van het nieuwe schooljaar moeten ze actief zijn. 
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07.03.10 In verband met de continuering van de MZR: Is er overleg geweest?  
Antwoord door dhr. Klei: Dhr. Klei zal in een volgend gesprek het onderwerp MZR bespreken. 
 

07.03.11 Bestaat er –net als voor de leerlingen- een document betreffende kledingvoorschriften voor personeel? 
Antwoord door dhr. Klei: Volgens mij is dat er niet, het is een lastig onderwerp, misschien moet het in 
de schoolleiding besproken worden. 
 

07.03.12 Woensdag a.s. is een overleg van de voorzitters van de medezeggenschapsraden met mevr. De Schep-
per gepland om een jaarplanning te maken. 
Dhr. Klei zegt dat er in de conceptversie een vergadering gepland is op een vrije dag en vraagt dit te 
verzetten. 
 

07.03.13 Graag na de zomervakantie agenderen: Pestprotocol. 
Graag na de zomervakantie agenderen: Beleid softdrugs. 
 

07.03.14 Voorzitter zal ten behoeve van de ouder- en de leerlinggeleding het WMS-stuk opzoeken en ze stuurt 
dat naar hen door. 
 

07.03.D …GMR: 
07.03.15 Er is geen nieuws, morgen is de eerstvolgende vergadering. 

 
07.03.E …Leerlingenraad: 
07.03.16 Voorzitter heeft samen met dhr. Syntenie de Leerlingenraad weer opgepakt. Er is een bijeenkomst ge-

weest. 
  

07.04 Plenair: Vragen en/of opmerkingen over de stand van zaken omtrent de keuzes 1-TL. 

07.04.01 Vanuit de oudergeleding: 
Onduidelijkheden hebben vooral te maken met de communicatie. Dhr. Ploeger heeft, als ouder, tot nu 
toe geen antwoord gekregen op zijn vragen naar aanleiding van de voorlichtingsavond. De informatie 
op die avond zelf was erg summier. Als voorbeeld wordt genoemd dat het ouders ontbreekt aan vakin-
houdelijke informatie, zo is aardrijkskunde anno-nu veel uitgebreider dan de ouders gewend zijn vanuit 
hun middelbare schoolperiode. Hoe kunnen de leerlingen een weloverwogen keuze maken? Die verwij-
zing ontbreekt ook in de sectorwijzer. Zou het daar ook in opgenomen kunnen worden? 
 

07.04.02 Reactie van dhr. Klei: 
Volgende week is een overleg met de secties. Bij leerlingen van de eerste en de derde klas TL speelt 
LOB een prominente rol. Het kiezen en weten waarvoor je kiest is daar heel belangrijk, dat komt binnen 
dat vak (3 uur per week) uitgebreid aan de orde. 
Het plaatsen van de informatie is lastig. In principe is alles op de website terug te vinden, maar wat 
wordt waar en onder welke naam geplaatst?  
  

07.04.03 Vanuit de leerlinggeleding: 
Zijn de basisscholen voldoende geïnformeerd en zijn de toekomstige leerlingen zich voldoende bewust 
van de gevolgen van hun keuze? Als je geen Duits hebt gehad, kan je dan bijvoorbeeld nog wel over-
stappen naar 2-TL? 
 

07.04.04 Reactie van dhr. Klei: 
Er is nu alleen ingezet op de TL en niet op TL-Havoklassen. Het door de leerlingen benoemde knelpunt 
is in de overleggen aan de orde geweest en men is daar nog mee bezig, want het is niet de bedoeling 
dat de doorstroom vanuit TL naar Havo stagneert. Er wordt gedacht aan doorstroomprogramma’s, zoals 
die er nu bijvoorbeeld zijn voor het vak Frans voor de leerlingen die van TL naar 2-Havo gaan. 
 

07.04.05 Vanuit de personeelsgeleding: 
Het overleg met de secties zal binnenkort plaatsvinden, maar informatie naar ouders en leerlingen is al 
gepubliceerd. De docenten vragen met klem om tijdig geïnformeerd te worden. Dat voorkomt onrust. 
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07.05   Plenair: Sectorbeleidsplan (ter informatie). 

07.05.01 Het onderwerp wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 
  

07.06   Plenair: Sectorwijzer (ter informatie). 

07.06.01 Gevraagd wordt om informatie toe te voegen over telefoonzakken en over de chromebooks. 
 

07.06.02 Het lettertype zal nog worden aangepast. 
 

07.06.03 Vraag bij blz. 11: Voor leerjaar 2 en 4 is na de lunchpauze slechts één tussenuur en dan hebben de 
leerlingen alweer pauze. Bij leerjaar 5 is de lunchpauze om 10.50 uur. Zou dat niet praktischer kunnen? 
Dhr. Klei zegt dat het in de uitwerking niet anders kan, zolang er slechts één aula beschikbaar is moeten 
de pauzetijden gespreid blijven. Bij de indeling is zoveel mogelijk rekening gehouden met de grootste 
groepen (de leerjaren 1 en 3). Mogelijk kan na de ingebruiksstelling van de nieuwe aula een herorde-
ning plaatsvinden. 
 

07.06.04 Vraag: In de sectorwijzer ontbreekt een overzicht van de kernlessen. Kan dat toegevoegd worden? 
Dhr. Klei zegt dat die informatie niet in de Sectorwijzer thuishoort. In de communicatie moet daarover 
wel iets gevonden worden, bijvoorbeeld door die informatie te verstrekken tijdens de voorlichtingsavon-
den aan het begin van het schooljaar. 
 

07.06.05 Vraag: Bij de roosters wordt verwezen naar de website, kan dat aangevuld worden met informatie over 
uitzonderingen, zoals ingeval van maatwerk? 
Dhr. Klei merkt op dat veel vragen en opmerkingen over communicatie gaan. Die boodschap wordt seri-
eus genomen. Het onderwerp zal met de teamleiders opgenomen worden. 
 

07.06.06 Vraag bij blz. 17 over de lestijden: Hoelang mogen de leerlingen na aanvang van de lessen nog binnen-
komen? 
Antwoord door dhr. Klei: Dat moeten de docenten in de relatie met de leerlingen zelf bepalen, de 
schoolleiding zou dat liever niet strikt vastleggen. 
 

07.06.07 Vraag bij de overzichten op blz. 17 en 18: Waarom staat bij de locatie Emmalaan exact aangegeven wat 
nodig is en bij de locatie Oranjelaan niet? 
Dat weet dhr. Klei niet. De overzichten van aan te schaffen materialen zijn door de teamleiders nage-
vraagd en opgesteld. 
 

07.06.08 Bij blz. 18 wordt gevraagd om een aanvulling bij Texas Instruments. Ouders weten misschien niet dat 
het om een rekenmachine gaat. 
 

07.06.09 Bij blz. 20 kunnen de aan te schaffen oortjes voor de muzieklessen vervallen. De leerlingen hebben die 
nl. al vanwege het werken met de chromebooks. 
 

07.06.10 Bij blz. 21: Wie heeft het mailadres van de leerlingenraad in beheer? 
Dat heeft Steven Mulder. 
 

07.06.11 Bij blz. 22: En wie beheert het mailadres van de MZR, wordt die mailbox uitgelezen?  
Dat ligt bij dhr. Schakenbos. Of inkomende post wordt afgehandeld is niet bekend. 
 

07.06.12 De MZR stemt in met de Sectorwijzer 2017-2018. 
  

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

07.07.01 Voorzitter brengt in dat er morgen in de GMR-vergadering naar gevraagd zal worden. 
 

07.07.02 Dhr. Klei heeft een gesprek met mevr. Bosma en dhr. Bruin gehad. De evaluatie van de vorige keer is 
inhoudelijk niet aangepast. Het komende schooljaar zullen er 3 groepen starten. De docenten hebben 
bij de 7 kernvakken een aantal speerpunten opgesteld, zoals ‘leren leren’ en ‘reflecteren op het werk’. 
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Het monitoren op de tweedejaars die in 2-TL komen gebeurt al. 
Het aantal leerlingen dat doorstroomt naar Havo is minder dan aanvankelijk werd gehoopt, de rol van 
het basisschooladvies is hierin lastig. 
 

07.07.03 Mevr. Mulder brengt in dat besproken is om de bevindingen van de tweedejaars in de evaluatie mee te 
nemen, zowel vanuit het perspectief van de leerling als vanuit de docenten. 
 

07.07.04 Vraag: Bij de indeling in 3 groepen voor volgend schooljaar is aangegeven dat de eerste groep potenti-
eel Havoleerlingen betreft, de tweede groep potentieel Mavo en de derde groep op 50%-50% basis. 
Hoe wordt die indeling gemaakt? 
Antwoord door dhr. Klei: De indeling wordt door mevr. Bosma gemaakt op grond van het advies van de 
basisschool. 

  

07.08   Intern: Inkomende en uitgaande stukken. 

07.08.01 Ingekomen: 
 Er zijn geen ingekomen stukken 
 
Uitgegaan: 
 Mail d.d. 25-05-2017 van de voorzitter met vragen (o.a. doorgeven bankrekeningnummer). Wil ie-

dereen s.v.p. gevraagde gegevens aanleveren? 
  

07.09   Intern: punten 3 t/m 6. 

07.09.01 Extra: Jaarverslag 2016. 
Abusievelijk is dit agendapunt niet opgenomen, waardoor de leden het stuk niet hebben voorbereid. 
Afgesproken wordt dat vragen en opmerkingen erover uiterlijk 16 juni bij de voorzitter aangeleverd 
moeten zijn. Indien er geen vragen of opmerkingen zijn dan kan direct instemming gegeven worden en 
anders komt het stuk in de laatste vergadering ter instemming op de agenda. 
 

07.09.02 Sectorbeleidsplan 2017-2018. 
Dit onderwerp komt in de volgende vergadering ter bespreking terug. Ook hier wordt gevraagd om het 
stuk alvast voor te bereiden en vragen of opmerkingen uiterlijk 16 juni bij de voorzitter aan te leveren. 
Deze kunnen dan naar de sectordirectie gestuurd worden ter voorbereiding op de behandeling. 
 

07.09.03 Het verzoek om vragen aan te leveren zal in een apart mailbericht doorgestuurd worden naar de leden 
van de MZR. 

  

07.10   Intern: Rondvraag. 

07.10.01 Mevr. De Mooij vraagt of zij alvast de aantekeningen betreffende de sectorwijzer kan ontvangen. 
Mevr. Bruin zal haar die per mail toesturen. 
 

07.10.02 Mevr. De Mooij doet alvast bericht van verhindering bij de volgende vergadering. 
 

07.10.03 Voorzitter zal het rooster van Aan- en aftreden opzoeken en rondsturen. Leden die aftreden (regulier of 
tussentijds) kunnen dat bij haar kenbaar maken en bij regulier aftreden wordt gevraagd of zij herkies-
baar zijn. Eventuele verkiezingen kunnen dan al in gang gezet worde, zodat ook meteen na de 
zomervakantie voltallig gestart kan worden. 
 

07.10.04 Voorzitter mevr. Mulder heeft niet voldoende machtigingen om documenten in de drive te bewerken. Zij 
zou graag geautoriseerd worden om te schrijven. 
Mevr. De Mooij vermoedt dat de autorisaties nog aan mevr. Louwe zijn toebedeeld. Uit de overdrachts-
mail van mevr. Louwe lijken ze echter overgezet naar dhr. Schakenbos. 
 

  

07.11   Sluiting. 

07.11.01 Voorzitter mevr. Mulder sluit de vergadering om 19.40 uur. 
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Volgende vergaderingen: 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. 
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 
06.05.01 296-06-2017: Sectorbeleidsplan 2017-2018. EM 
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 
06.12.04 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 
07.03.10 Bespreken met dhr. Schakenbos: continuering MZR. 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 
07.06.01 Sectorwijzer: informatie toevoegen over telefoonzakken en over de chromebooks. JK 
07.08.01 Mail voorzitter d.d. 25-05-2017, s.v.p. reageren. allen 
07.09.01 Vragen en opmerkingen m.b.t. Jaarverslag 2016 uiterlijk 16 juni naar de voorzitter sturen. allen 
07.09.02 Vragen en opmerkingen m.b.t. Sectorbeleidsplan 2017-2018 uiterlijk 16 juni naar de voorzitter sturen. allen 
07.10.03 
 
 

Voorzitter stuurt rooster van Aan- en aftreden door. Ieder (reglementair of tussentijds) aftredend lid 
neemt contact op met de voorzitter en geeft bij reglementair aftreden aan of hij/zij zich herkiesbaar 
stelt. 

allen 
 
 

   
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. 

07.06.12 De MZR stemt in met de Sectorwijzer 2017-2018. 
 


