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Aanvang: 17.00 uur 
Plaats: Oranjelaan, lokaal B82       
 
Aanwezig namens het personeel:  
Mevr. Eveline Mulder, mevr. Sabina Bos, mevr. Ingrid Kramer en mevr. Nicolette Molenaar 
Aanwezig namens leerlingen en ouders:  
Dhr. Brian Schoehuijs, mevr. Fabienne Fontaine, mevr. Anne Blauw en dhr. Edward Ploeger 
Aanwezig namens de schoolleiding: Dhr. Jelle Klei 
Afwezig:  
 
 

Verslag MZR-vergadering 1     vastgesteld 15 oktober 2019 
01.01   Interne start: Welkom, notulen 17 juni 2019 en inventarisatie vragen plenaire deel.                
01.01.01 Voorzitter mevr. Mulder heet iedereen van harte welkom, speciaal welkom voor beide nieuwe leden. 

 
01.01.02 Er volgt een korte voorstelronde. 

 
01.01.A Notulen MZR 17 juni 2019. 
01.01.02 N.a.v. 07.05.02: Is het verschil in de telling (bij de studiedagen Ora) teruggevonden? 

Plenaire gedeelte, dhr. Klei: Dit is nog blijven liggen. Daarbij komt dat het afstemmen van de 30-
minutenroosters en de studiedagen moeilijk is qua rooster. Er volgt een overleg met de teamleiders om 
dit rond te krijgen. 
Opmerking: De studiedag van 10 oktober is verplaatst naar 3 oktober en 1 dagdeel van september is 
omgezet naar 2 dagdelen. Dat is een halve dag meer, waardoor het schema Ora nu klopt. Echter het 
schema van de Hofstraat en van de Emmalaan klopt niet. 
Dhr. Klei: Ik zal ernaar kijken. Het verzetten komt mede door de afstemming met de nieuwe teamleiders, 
het nieuwe roosterprogramma etc. 
 
N.a.v. 07.05.03: Zijn er voor de leerlingen die van locatie wisselen voor het volgen van de lessen nu af-
spraken gemaakt m.b.t. jassen etc.? 
Toelichting in het plenaire gedeelte: (natte) jassen kunnen in een tas in een kluis of in een tas in het 
lokaal als je op een andere locatie zit. Ze mogen niet over de stoelen hangen in het lokaal. Leerlingen 
vragen zich af of deze regel wel zo handig is, want natte jassen blijven hierdoor nat en ze gaan stinken. 
Vraag: kan de leerlingenraad dit probleem oppakken en met een voorstel komen? 
 
N.a.v. 08.06.02: De MZR-vergadering wordt verzet van 14 naar 15 oktober. 
 
N.a.v. besluit 04.06.03: De pilot PrO-vmbo-klas is van start gegaan. Het is nog te kort dag om daarover 
iets te zeggen. Bij de volgende vergadering zal het onderwerp terugkomen. 
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Vragen: Hoeveel leerlingen zitten er precies in leerjaar 1 PrO-vmbo en hoeveel van deze leerlingen heb-
ben een PrO-beschikking? 
 

01.01.03 Het verslag wordt vastgesteld, de actielijst wordt doorgenomen en aangepast. 
  
01.02   Vragen n.a.v. geleverde stukken (inventarisatie). 
01.02.01 De vragen worden opgenomen. 

 
01.02.02 Het plenaire vergadergedeelte wordt om 17.30 uur geopend. 
  

01.03    Mededelingen van… 
01.03.A … de sectordirectie: 
01.03.01 De personeelsgeleding geeft aan dat er nog weinig bekend is over de Taalverrijkingsgroep.  

Dhr. Klei legt uit dat de OBD staat voor Onderwijsbegeleidingsdienst. Dyslexiebegeleiding valt onder taal-
verrijking. 
 

01.03.02 Vraag: is de locatie Wilhelminalaan betrokken bij de gesprekken over de werkweken? 
Antwoord: De gesprekken vinden plaats met de teamleiders van alle drie de locaties en de sectordirec-
teuren (dhr. Broersen en dhr. Klei). Besproken is welke onderdelen goed zijn, wat overgenomen kan 
worden en wat geschrapt zou moeten worden. Na de zomervakantie zou dit onderwerp geagendeerd 
worden, maar door omstandigheden is dat vertraagd. Uiteindelijk is, in overleg met het CvB, door de 
sectordirecteuren een besluit geformuleerd. Dit moet nog met diverse betrokkenen gecommuniceerd 
worden. 
 
Vraag: Wanneer worden de werkweekboekjes verspreid, is er ruimte voor de MZR om mee te kijken 
voordat ouders en leerlingen ze ontvangen? 
Antwoord: De sectordirectie en betrokken teamleiders bepalen jaarlijks in een gezamenlijk overleg welke 
werkweken doorgang vinden. Hiervoor gelden verschillende criteria, zoals een helder financieel overzicht 
en een goede programma-onderbouwing. 
 
Vraag: In 2013 was er een werkweek van € 600,-. Zijn er nu begrensde afspraken gemaakt? 
Antwoord: De kosten van de verschillende werkweken zijn goed besproken. Er was een verschil van me-
ning over de maximale kosten, maar hierover zullen ook heldere afspraken gemaakt worden. 
 

01.03.03 De buitenkant van de Hofstraat wordt aangepakt; de kleurstellingen worden aangepast en de ‘lesflat’ 
wordt in een nieuw jasje gestoken.  
 

01.03.04 Bij het rookbeleid (groeien naar rookvrije schoolterrein vanaf 1 augustus 2020) zou de sectordirectie liefst 
al invoering zien vanaf 1 januari 2020. Het moeilijke hierbij is het stukje beleid en handhaving op ge-
meentegrond. 
 

01.03.05 Er is een subsidie aangevraagd voor het versterken van de techniekafdeling. Het Regionaal Investerings 
Fonds heeft de subsidie binnen. Op 30 oktober vindt de aftrap plaats. De MZR krijgt een bericht ter ken-
nisgeving. Er wordt gekeken of de bedrijven iets kunnen betekenen binnen de lessen en/of voor de 
leerlingen (in de klas of in het bedrijf zelf). 
 

01.03.B … de DOR: 
01.03.06 Dhr. Ploeger informeert. 

Er zijn veel leden gestopt en er is een oproep gedaan om nieuwe leden te werven. Er zijn verschillende 
ideeën besproken om leden aan te trekken en ook is de mogelijkheid besproken om deelouderraden van 
verschillende locaties samen te voegen. 
Zaken rond het overlijden van de leerlinge Vmbo 4-TL zijn besproken. Er zijn complimenten geuit over de 
wijze waarop school is opgetreden, maar ook de negativiteit en de roddels op social media zijn bespro-
ken. Ouders die er behoefte aan hebben, kunnen zich melden bij de DOR. 
 

01.03.C … de voorzitter: 
01.03.07 
 

Er zijn door de voorzitter geen mededelingen gedaan. 
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01.03.D … de GMR: 
01.03.08 De GMR komt volgende week bijeen. 

 
01.03.E … de Leerlingenraden: 
01.03.09 De verbinding vanuit de MZR naar de Leerlingraden is belangrijk. Afgesproken wordt dat mevr. Kramer 

de leerlingenraad van de Hofstraat informeert en dat mevr. Molenaar contactpersoon is voor de leerlin-
genraad van de Emmalaan. 

  

01.04 Plenair: Examen- en PTA-reglement vmbo 2019-2020 (ter instemming). 
01.04.01 Het examen- en PTA-reglement is door de voorzitter gedegen besproken met dhr. Muller. De MZR heeft 

hiervoor in de laatste vergadering vóór de zomervakantie een mandaat gegeven. Het onderwerp staat ter 
instemming op de agenda, maar op 3 juli is al per brief instemming gegeven. 

  
01.05   Plenair: Rondvraag en afsluiting. 
01.05.01 Mevr. Blauw meldt dat aan de surveillanten Wilhelminalaan gevraagd is wie bereid is om ook op de loca-

tie Oranjelaan te surveilleren. Ca. 7 surveillanten hebben toegezegd. 
 

01.05.02 Hierna wordt het plenaire vergadergedeelte afgesloten. 
  
01.06   Inkomende en uitgaande stukken. 
01.06.01  Uit 22-06-2019: Instemming Sectorbeleidsplan vmbo 2019 

 In 03-07-2019: Examenreglement vmbo GL-TL 2019-2020 
 Uit 03-07-2019: Instemming op het Examenreglement 2019-2020 

  
01.07   Naar aanleiding van de punten 3 en 4. 
01.07.01 De vergaderingen van de MZR zijn openbaar; iedereen die belangstelling heeft, kan de vergadering bij-

wonen. Onderwerpen die in de MZR-vergadering besproken worden, zijn in principe vertrouwelijk en 
mogen niet gedeeld worden tot het moment dat zij op andere wijze openbaar zijn gemaakt (bijvoorbeeld 
na publicering van de vastgestelde notulen). 
 

01.07.02 Voorzitter vraagt hoe de aanwezige leden denken over de vergadervormen en de vergadertijden. Door-
gaans worden de vergaderingen gepland van 17.00 tot ca. 20.00 uur met een tussentijds moment voor 
een gezamenlijk hapje. Bij kortere vergaderingen wordt niet gezamenlijk gegeten. Is deze vergaderwijze, 
met name voor de oudergeleding, praktisch goed uitvoerbaar? 
Mevr. Blauw is lang van huis en zij stelt het op prijs dat er ook aan eten wordt gedacht. Bij een korte 
vergadering zou een klein(er) hapje welkom zijn. 
Dhr. Ploeger stelt het ook op prijs dat er aan eten wordt gedacht. Hij komt na een lange werkdag naar 
de vergadering. Overigens zou hij liever ’s avonds vergaderen, zodat er minder druk is om op tijd vanaf 
zijn werk te vertrekken. 
 

01.07.03 Het scholingsaanbod wordt doorgeschoven. 
  
01.08   Rondvraag. 
01.08.01 Er zijn geen rondvragen. 
  
01.09   Afsluiting. 
01.09.01 De vergadering wordt afgesloten. 
 
Volgende vergaderingen: 15-10-2019, 09-12-2019, 24-02-2020, 20-04-2020, 08-06-2020 en 22-
062020 (reserve) 
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Openstaande actiepunten MZR-Vmbo Regius College:   
Schooljaar 2019-2020 
   

 
 
  

Afspraken en besluiten, schooljaar 2019-2020 
01.03.09 De verbinding vanuit de MZR naar de Leerlingraden is belangrijk. Afgesproken wordt dat mevr. Kramer 

de leerlingenraad van de Hofstraat informeert en dat mevr… contactpersoon is voor de leerlingenraad 
van de Emmalaan. 

01.04.01 Op 3 juli is per brief instemming gegeven voor het Examen- en PTA-reglement 2019-2020. De MZR heeft 
hiervoor in de laatste vergadering vóór de zomervakantie een mandaat gegeven aan de voorzitter, die 
het onderwerp samen met één van de teamleiders opgepakt heeft.  

01.06.01 
 
 
 

Ingekomen en uitgegaan: 
 Uit 22-06-2019: Instemming Sectorbeleidsplan vmbo 2019 
 In 03-07-2019: Examenreglement vmbo GL-TL 2019-2020 
 Uit 03-07-2019: Instemming op het Examenreglement 2019-2020 

01.07.01 
 
 
 

De vergaderingen van de MZR zijn openbaar; iedereen die belangstelling heeft, kan de vergadering bij-
wonen. Onderwerpen die in de MZR-vergadering besproken worden, zijn in principe vertrouwelijk en 
mogen niet gedeeld worden tot het moment dat zij op andere wijze openbaar zijn gemaakt (bijvoorbeeld 
na publicering van de vastgestelde notulen). 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


