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Aanvang: 17.00 uur 
Plaats: Oranjelaan, lokaal B82       
 
Aanwezig namens het personeel:  
Mevr. Eveline Mulder, mevr. Sabina Bos, mevr. Yvonne de Mooij en mevr. Ingrid Kramer 
Aanwezig namens ouders en leerlingen:  
Mevr. Dione van Emmerik, mevr. Anne Blauw en dhr. Edward Ploeger  
Aanwezig namens de schoolleiding: Dhr. Jelle Klei 
Gasten bij agendapunt 3: Dhr. Robert Vermaat (teamleider Oranjelaan)  
Afwezig: Dhr. Brian Schoehuijs 
 
 

Verslag MZR-vergadering 6     vastgesteld 03-06-2019 
06.01   Plenair: Welkom en notulen 25 maart 2019.                
06.01.01 Voorzitter mevr. Mulder heet iedereen van harte welkom. 

 
06.01.A Notulen MZR 25 maart 2019. 
06.01.02 Naar aanleiding van 05.02.07: In de presentatie van de Leerlingenraad zal ook de promotie van de Leer-

lingenraad opgenomen worden (toevoegen op de actielijst). En: de volgende GMR-vergadering is op 28 
mei. Mevr. Van Emmerik zal een brief opstellen waarin zij de voorzitter van de GMR vraagt om een pre-
sentatie over de Leerlingenraad te mogen verzorgen. Deze brief wordt ter beoordeling naar mevr. Mulder 
gestuurd. 
 

06.01.03 Naar aanleiding van 05.03.16 en 05.03.17: De antwoorden zijn te vaag, de vragen zullen in het plenaire 
vergadergedeelte nogmaals gesteld worden. (Vallen alleen uren uit of mogelijk ook vakken?) 
 
Plenaire gedeelte: 
Dhr. Klei zegt dat tot nu toe niet gesproken is over het cancelen van vakken, maar er komt een moment 
waarop gesproken moet worden over een nieuwe lessentabel. Duits is zo’n vak waarover dan discussie 
zou kunnen ontstaan. Er zijn voorbeelden van scholen waar Duits niet meer gegeven wordt. Vooralsnog 
is er voor dhr. Klei geen reden om het zomaar te schrappen. Soortgelijke discussies worden gevoerd over 
andere vakken, zoals bijvoorbeeld over muziek als examenvak. Dat zijn moeilijke discussies, maar een 
voorstel zal uiteindelijk bij de GMR ingebracht worden. De MZR wordt meegenomen in alle dingen die 
binnen de sector spelen. 
 

06.01.04 Naar aanleiding van 05.03.11 en 05.03.21: Het werken op verschillende locaties en gedeeld leiderschap 
worden als werkdrukverzwarend ervaren. Dit is in de vorige vergadering besproken, maar het knelpunt is 
ook bij de GMR ingebracht. Over de  gehele organisatie zijn er 9 leidinggevende functies al dan niet tijde-
lijk vervallen, dat levert op andere plaatsen extra werkdruk op. De opmerking in de vorige vergadering 
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dat het gedeeld leiderschap en de mobiliteit van docenten over de locaties een gezamenlijke keuze is, is 
geen echte vrijwillige keuze van de docenten. Het onderwerp zal in het plenaire gedeelte nogmaals be-
sproken worden. Het zal ook bij de PGMR geagendeerd worden. Er zal in ieder geval ook nagedacht 
moeten worden over facilitering, het kan niet zo zijn dat docenten in hun eigen pauzes over moeten lo-
pen, er moet zoveel mogelijk geclusterd worden en misschien moet er wel iets in de normjaartaak 
opgenomen worden. 
 
Plenaire gedeelte: 
Dhr. Klei waardeert de gemaakte opmerkingen en de geuite bezorgdheid. Over de docenten die op 
meerdere locaties les moeten geven, zegt hij dat het belangrijk is dat de aansluitingen tussen onderbouw 
en bovenbouw vloeiender gaan verlopen. Daarbij helpt de verandering van de docent richting leerling. 
Ook is aangetoond dat bepaalde maatregelen, zoals ‘docent bij de deur’ op de  Emmalaan, goed uitge-
pakt hebben en daardoor werkdruk-verlagend uitpakken. Vorige week, tijdens een Voiongesprek, zeiden 
docenten letterlijk dat zij geen werkdruk ervaren door de leerlingen, die geven juist energie. 
De schoolleiding heeft nog niet over facilitering gesproken voor docenten die op meerdere locaties wer-
ken. Wanneer blijkt dat een deel van het personeel onevenredig en zwaarder belast wordt dan collega’s 
op andere locaties, dan zou die discussie gevoerd kunnen worden. 
 
Mevr. Van Emmerik brengt in dat docenten die zelf stress ervaren, ook stress doorgeven aan de leer-
lingen die zij lesgeven. 
 
Mevr. De Mooij brengt in dat misschien gesproken moet worden over meer spreiding van de lesuren, 
bijvoorbeeld door het laatste lesuur ook te benutten. 
 

06.01.05 Naar aanleiding van 05.04.02: Wanneer mogen de leerlingen gaan kiezen, ook al in het eerste jaar? 
Antwoord door dhr. Klei: Nee, ze kiezen nu vanaf half maart en mogelijk kunnen zij in de toekomst al 
eerder in het tweede leerjaar kiezen.  
 

06.01.06 Het verslag van 25 maart 2019 wordt vastgesteld. 
 

06.01.07 Het plenaire vergadergedeelte wordt om 17.40 uur geopend. 
  
06.02   Mededelingen van… 
06.02.A … de sectordirectie: 
06.02.01 Er zijn geen schriftelijke mededelingen. 

 
06.02.02 De intern uitgezette vacature voor teamleider BK heeft niet de juiste kandidaat opgeleverd. De vacature 

wordt nu extern uitgezet. 
 

06.02.03 Over de Sectorwijzer is vorige week een overleg gevoerd. Er komt een ander document, waarbij de in-
houd van de locaties gereduceerd wordt. 
 

06.02.04 Het Sectorplan is gisteren ingediend en het komt ter instemming op de agenda van de volgende vergade-
ring. 
 

06.02.B … de DOR: 
06.02.05 Er zijn geen mededelingen vanuit de deelouderraad. 

 
06.02.C … de voorzitter: 
06.02.06 Er zijn vragen gesteld over de studiemiddag op Paasveedag: Waarom wordt daar geen hele dag van ge-

maakt, zodat de leerlingen helemaal niet naar Schagen komen? Op die manier houd je ze echt bij de 
Paasvee weg… 
Antwoord door dhr. Klei: Stel die vraag in de GMR. 
 

06.02.D … de GMR: 
06.02.07 Bij de GMR is ingebracht dat er via de smartphones stickers doorgestuurd worden met pornografische 

elementen. Dit werd door een ouder ingebracht, maar zowel door de leerlinggeleding als door de perso-
neelsgeleding herkend. Er zal actie op ondernomen worden. De melding ervan binnen deze vergadering 
is bedoeld om iedereen te vragen alert te zijn. Het verspreiden van de berichten is strafbaar.  
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06.02.08 De GMR heeft vergaderd op 9 april jl. Er is ingestemd met het Beleidsplan Taalverrijking, met de vrijwilli-

ge ouderbijdrage voor 2020-2021 en 2021-2022 en mevr. v.d. Merbel is herbenoemd als personeelslid in 
de OPR. De medezeggenschapsreglementen voor GMR en MZR-en zijn vastgesteld. De brief van het 
Vmbo m.b.t. de werkweken is besproken. Dit onderwerp zal in het interne vergadergedeelte nog terug-
komen. 
 

06.02.E … de Leerlingenraden: 
06.02.09 Opmerking naar aanleiding van de afspraak bij 04.04.11: Mailberichten vanuit school worden nog steeds 

niet standaard ook naar de leerlingen gestuurd. Gisteren nog werden belangrijke berichten over aange-
paste lestijden, alleen naar de ouders verstuurd. 
Dhr. Klei zegt dat hij het besproken heeft, maar er waren factoren die de uitvoering ervan belemmerden. 
Hij weet het niet meer precies, hij zal het nazoeken en het antwoord doorsturen, zodat het in dit verslag 
verwerkt kan worden. 

  

06.03    Presentatie Onderwijsontwikkelingen Oranjelaan door dhr. Vermaat. 
06.03.01 Voorzitter mevr. Mulder heet dhr. Vermaat om 18.10 uur welkom. 

 
06.03.02 Dhr. Vermaat heeft een PPT-presentatie en zal die doorsturen, zodat iedereen alles nog na kan lezen. De 

vragen en antwoorden die tussentijds aan de orde zijn geweest, staan hieronder opgenomen. 
 

06.03.03 Vraag: Hoe reageren de docenten van de afdeling op de onderwijsontwikkelingen? 
Antwoord: In het Voiontraject zijn de reacties positief. 
 

06.03.04 Vraag: De ontwikkeltijd is niet voor alle docenten vrijgekomen, is dit zichtbaar in de urentoedeling? 
Antwoord: Als er twee docenten zijn, dan worden ze op dezelfde tijd uit geroosterd. 
 

06.03.05 Opmerking: Dit is bij ons (sectie Duits) niet goed gegaan. 
Antwoord: Secties zijn zelf eigenaar, dus s.v.p. opnemen als aandachtspunt voor volgend jaar. 
 

06.03.06 Vraag: Leerlingen zijn toch niet helemaal eigenaar, ze worden soms toch ook verplicht om lessen inten-
sief te volgen? 
Antwoord: Dat klopt, maar het is wel een streven, het is wat we ‘eigenlijk’ willen. Wij verplichten niet, 
maar we noemen het een geleide keuze en de leerlingen moeten zelf inschrijven, dat doen wij niet. 
 

06.03.07 Vraag: Kunnen de leerlingen bij Examen op maat ook op een hoger niveau inschrijven? 
Antwoord: Nee, dat kan nog niet, maar daar ligt wel een uitdaging. 
 

06.03.08 Vraag: Er is een leerling die een vak in het 3e jaar afrondt. Zij wil graag in het 4e jaar de Havo-lessen 
volgen om het niveau niet weg te laten zakken. Mag dat? 
Antwoord door dhr. Vermaat: Het kan nu nog niet. 
Toevoeging door dhr. Klei: Het wordt wel onderzocht, de Havo staat er welwillend tegenover. 
 

06.03.09 Dhr. Vermaat voegt buiten de presentatie toe dat door het maatwerk een enorme verzwaring in rooster-
mogelijkheden ontstaat, er is druk op de roostermakers. Daar ligt een uitdaging voor de komende tijd. 
 

06.03.10 Het vak Diensten en Producten is succesvol, maar de GL op zich nog niet zo. Leerlingen kiezen dan liever 
voor TL, omdat ze denken dat die doorstroommogelijkheden beter zijn. In de toekomst zal er GTL zijn.  
Duidelijk is dat de leerlingen niet terug willen naar de oude situatie. 
 

06.03.11 Vraag: Bij sommige docenten mogen leerlingen toetsen herkansen en bij anderen niet. Wat vindt de 
schoolleiding daarvan?  
Antwoord door dhr. Vermaat: Op dit moment nog niets, maar we willen in de toekomst wel graag uni-
formiteit. 

  

06.04 Plenair: Rondvraag en afsluiting plenair vergaderdeel. 
06.04.01 Om 19.00 uur wordt de presentatie beëindigd. De MZR bedankt dhr. Vermaat voor de mooie presentatie 

en de duidelijke uitleg. 
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06.05   Inkomende en uitgaande stukken. 
06.06.01 Uitgegaan: 

 04-04-2019 aan GMR: Werkweken Regius College 
  
06.06   Punten 2 t/m 4. 
06.06.A Vanuit de GMR: Brief Vmbo over werkweken. 
06.06.01 De brief van de MZR is besproken in de GMR, maar de aanbeveling om het onderwerp centraal te agen-

deren is niet overgenomen. De discussie over de bestemmingen en de kosten van de werkweken blijken 
niet op alle locaties te leven. Ook het argument om vanwege klimaatinspanningen, vliegreizen te vermij-
den, werd niet door iedereen onderschreven. 
 

06.06.02 Wél is duidelijk geworden dat het komen tot het organiseren van werkweken op de locaties verschillend 
is; op de locatie Wilhelminalaan staat het collega’s vrij om zelfstandig een initiatief te ontwikkelen en bij 
gebleken succes (d.w.z.: bij voldoende inschrijvingen) vindt de organisatie doorgang. 
 

06.06.03 Wél is duidelijk dat alle partijen het belangrijk vinden dat er een afgesproken maximale besteding is én 
dat duidelijk is, dat binnen deze kosten zowel ontbijt als diner, alsmede excursies, zijn inbegrepen.  
 

06.06.04 Over de hoogte van het bedrag is geen echte duidelijkheid. Ergens rond 2007 is het onderwerp in de 
GMR besproken en het CvB heeft toen antwoorden rechtstreeks teruggekoppeld naar de voorzitter, maar 
ze zijn niet in een verslag of Afspraken- en Besluitenlijst terug te vinden. 
 

06.06.05 Op de locatie Wilhelminalaan blijkt een grote groep leerlingen in te schrijven voor de ‘thuisweek’. Dit zijn 
veel leerlingen die al eerder een werkweek hebben gedaan en die vanwege de overstap van TL naar 
Havo of door een doublure een extra voorexamenjaar hebben. 
 

06.06.06 De gedachten om het aanbod te uniformeren (op alle locaties dezelfde bestemmingen) of om het te be-
grenzen (alleen openstellen indien er een verband is met het gekozen profiel, bijv. Rome voor VWO) 
worden door de geledingen van de andere locaties niet gedeeld. 
 

06.06.07 Door de GMR wordt navraag gedaan naar de afspraken over de maximale hoogte van het bedrag. 
 

06.06.B Beleidsplan Taalverrijking. 
06.06.08 In de actielijst stond onder 02.01.03 al een vraag: Komen er speciale toetsuren voor leerlingen die wer-

ken met Textaid? 
 

06.06.09 Overige vragen kunnen vóór de meivakantie doorgestuurd worden naar de voorzitter. 
 

06.06.C Sectorbeleidsplan. 
06.06.10 Het stuk is niet aangeboden volgens de gemaakte afspraak dat wijzigingen herkenbaar zijn door het stuk 

in redigeerversie aan te bieden of door de aanpassingen in een leeswijzer aan te geven. Dat maakt dat 
de lezers een zoek-en-vergelijk-actie moeten uitvoeren. Mevr. Mulder zal aan dhr. Klei vragen of alsnog 
aangegeven kan worden op welke punten aanpassingen zijn verwerkt. 
 

06.06.11 Vragen over het stuk zullen dan in de vergadering van 27 mei aan de orde komen. 
 

06.06.D Extra: Brief open wiskunde-atelier d.d. 26-03-2019. 
06.06.12 De brief is ter informatie aangeboden. 

 
06.06.13 Docenten geven aan dat de sfeer goed was en dat de leerlingen ‘lekker’ bezig waren. Het bijwonen van 

de workshop was voor een bepaalde groep leerlingen (tussentijds cijfer < 6.0) verplicht. Bij de presenta-
tie onder agendapunt 3 werd door dhr. Vermaat aangegeven dat er geen verplichtingen waren tot het 
bijwonen van bepaalde extra lessen, maar deze bijeenkomst was wél verplicht. 
 

06.06.14 Een gehoord bericht –en mogelijk knelpunt-  is dat leerlingen de indruk hebben dat ze, door het deelne-
men aan de workshop, niet meer in hoeven te schrijven voor intensiefuren. 
 

06.06.E Extra vanuit de actielijst: Nazoeken m.b.t. servicepakket AOB. 
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06.06.15 Mevr. Blauw heeft zich verdiept in het aanbod van de AOB. Het servicepakket is behoorlijk prijzig, maar 
er zijn informatieve boekjes die wellicht waardevolle informatie bevatten. 
 

06.06.16 Mevr. De Mooij heeft de door mevr. Blauw bedoelde boekjes ontvangen van de AOB. Zij zal ze versprei-
den. School heeft een abonnement bij de AOB, waardoor bijvoorbeeld navraag op onderwerpen gedaan 
kan worden en waarmee cursus- en trainingsbijeenkomsten gevolgd kunnen worden. 

  
06.07   Rondvraag. 
06.07.01 Er zijn geen rondvragen. 
  
06.08   Afsluiting.  
06.08.01 De vergadering wordt om 20.15 uur gesloten. 
 
Volgende vergaderingen: 27-05-2019 en 17-06-2019 

 
Openstaande actiepunten MZR-Vmbo Regius College:   
Schooljaar 2018-2019 
04.04.11 
 

Bespreken: mailberichten vanuit school niet alleen naar ouders, maar ook naar leerlingen, 
Jelle: dat komt terug in de volgende mededelingen Jelle 

05.02.05 Inbrengen bij GMR: Managementstatuut (Leerlingenstatuut) eenmaal per twee jaar agenderen. Eveline 
05.02.06 Inbrengen bij voorzitter GMR: leerlinggeleding wil presenteren vanuit LAKS-bijeenkomst Eveline 
05.02.07 
 

Begeleiden bij presentatie leerlinggeleding, check op vorm en inhoud. 
15 april, toevoegen: In de presentatie ook de Leerlingenraad promoten. 

Edward 
 

05.06.06 Opstarten verkiezingen (na 3 april) MZR 2019-2020 Eveline 
05.06.07 Aanpassing in Jaarplanner: Arbo-RIE ná de zomervakantie (uitnodigen mevr. Roorda) Eveline 
06.01.02 Opstellen: conceptbrief m.b.t. presentatie Leerlingenraad in de GMR. Dione 
06.02.09 Nazoeken: antwoord op vraag m.b.t. het meenemen van leerlingen in mailberichten vanuit school. Jelle 
06.06.09 
 
 

Vragen Taalverrijkingsplan: 
 Speciale toetsuren bij Textaidleerlingen? 
 Overige vragen doorsturen vóór de meivakantie 

Allen 
 
 

06.06.10 Vragen aan de sectordirecteur om de aanpassingen in het Sectorbeleidsplan aan te geven. Eveline 

 
 
  

Afspraken en besluiten, schooljaar 2018-2019 
01.08.01 Navraag gedaan: De maximale kostprijs van werkweken is € 600,- op basis van halfpension. 
01.08.03 Vergadering 2: De werkweekboekjes zijn getoetst op de vereisten vanuit de AVG. 
02.06.01 Het stuk Evaluatie kennismakingsdagen Emmalaan en Oranjelaan wordt ter informatie aangenomen. 
02.06.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingekomen vergaderstukken: 
 Mededelingen 2 van de sectordirectie  
 Bevorderingsrichtlijnen Vmbo locaties 2018-2019 
 Evaluaties kennismakingsdagen van de locaties Emmalaan en Oranjelaan 
 Vergaderplanning (P)MZR 2018-2019 
 
Uitgegaan: 
 01-10-2018: Goedkeuring Examenreglement Vmbo 
 01-10-2018: Goedkeuring PTA-Vmbo 2018-2019 

02.07.01 
 

De MZR stemt in met de Bevorderingsnormen 2018-2019 op voorwaarde dat de benoemde punten aan-
gepast worden (zie bij 02.04) 

02.07.02 
 
 

Het is de bedoeling dat de Jaarplanning een organisch document wordt. Dat betekent dat het steeds 
aangepast wordt, bijvoorbeeld wanneer een nieuw onderwerp verderop in het jaar ingepland gaat wor-
den. De dikgedrukte onderwerpen komen jaarlijks terug. 

02.08.02 Mevr. Blauw stelt zich herkiesbaar (reglementair aftredend augustus 2019). 

03.06.01 
 
 
 

Ingekomen vergaderstukken: 
 Mededelingen 3 van de sectordirectie  
Uitgegaan: 
26-11-2018: Instemming met de Bevorderingsnormen 2018-2019 

03.07 
 

Wensen en afspraken voor de vergadering van 28-01-2019 waar de teamleiders uitgenodigd zijn om met 
de MZR te praten over de nieuwe onderwijsontwikkelingen, worden opgenomen. 

04.06.01 Ingekomen vergaderstukken: 
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 08-01-2019 per mail: Voorstel PrO-Vmboklas 
04.06.03 De MZR stemt unaniem in met de pilot PrO-Vmbo-klas. 
05.03 De MZR wordt geïnformeerd over de onderwijsontwikkelingen Emmalaan en Hofstraat. 
06.03 De MZR wordt geïnformeerd over de onderwijsontwikkelingen Oranjelaan. 
  

 


