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vastgesteld 03-12-2019

02.01

Interne start: Welkom, notulen 23 september 2019 en inventarisatie vragen plenaire deel.
02.01.01 Voorzitter mevr. Mulder heet iedereen van harte welkom.
02.01.A Notulen MZR 23 september 2019.
02.01.02 Bij 01.01.02: Kloppen de schema’s van de studiedagen Hofstraat en Emmalaan?

Plenaire gedeelte, dhr. Klei: Ik zal ernaar kijken, het antwoord komt de volgende keer.
Naar aanleiding van 01.05.01: De externe surveillanten worden vanaf de herfstvakantie ingezet.
Aanpassing bij 01.04.01: dhr. Vermaat moet dhr. Muller zijn.
Naar aanleiding van 01.07.01: Vergaderingen van de MZR zijn in principe openbaar. In het vastgestelde
verslag zal toegevoegd worden dat we hopen dat mensen aanschuiven.

02.01.03 Het verslag wordt vastgesteld, de actielijst wordt doorgenomen en aangepast.

02.02

Vragen n.a.v. geleverde stukken (inventarisatie).

02.02.01 De vragen worden opgenomen.
02.02.02 Het plenaire vergadergedeelte wordt om 17.40 uur geopend.

02.03

Mededelingen van…

02.03.A … de sectordirectie:
02.03.01 De gevel van de Hofstraat wordt aan de voor- en aan de achterkant opnieuw bekleed. De gang richting

personeelskamer is wit gemaakt en wordt nu ‘opgepimpt’ met fotocollages van de profielen. Voor volgend
jaar is er de wens om de hal van de Hofstraat aan te pakken.
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02.03.02 De investeringsaanvragen zijn afgerond. Het is dit jaar heel goed gegaan, de sectievoorzitters hebben

goede en mooi onderbouwde aanvragen gedaan. Voor het muzieklokaal komen er demontabele geluidsarme cabines.

02.03.03 Het achterplein aan de Hofstraat is na de herfstvakantie geen gedoogzone voor rokers meer. Het past in

het beleid om toe te werken naar een rookvrije school. Er zijn afspraken gemaakt met het ROC. Het blijft
spannend om te zien waar de rokers nu heengaan…
02.03.04 Vorige week was de aftrap van het Sto-project (sterk techniekonderwijs). De subsidieaanvraag is gedaan.

Er is geld beschikbaar om te besteden aan scholing en aan docenten. Dit zal in een samenwerking met
het ROC en bedrijven ingezet worden. Daarnaast mag het besteed worden aan de infrastructuur van een
gebouw. Gekozen is om het technologielokaal op de Hofstraat aan te passen en toegankelijk te maken
voor alle leerlingen van het Regius College, dus ook voor leerlingen van de andere locaties.

02.03.05 We zijn in gesprek met ROC-Innovam over de doorlopende leerlijn motorvoertuigen en het versnelde

programma. Dat willen we ook gaan doen met Zorg en Welzijn.
02.03.06 Er zijn ouders die weigeren om deel te nemen aan de vrijwillige ouderbijdrage. De kinderen die dit be-

treft, zullen geen toegang hebben tot de kluisjes en zij kunnen geen spullen meenemen vanuit de
mediatheek (zij mogen wel ín de mediatheek werken en daar boeken etc. inzien).

02.03.07 Vraag: Als de hal van de Hofstraat opgeknapt wordt, komen er dan ook nieuwe kluisjes?

Antwoord door dhr. Klei: We zijn heel erg tevreden over de kluizen op de Oranjelaan. Het ziet er hier
prachtig uit en het is ook veel schoner. De aanvraag ervoor is gedaan, maar het is nog niet bekend of het
ook al in de planning zit.
02.03.B … de DOR:
02.03.06 Dhr. Ploeger gaat stoppen met de DOR, maar de koppeling met de MZR is heel belangrijk. Mevr. Blauw

zou de taak wel over willen nemen, maar zij zou dan graag een reisvergoeding van € 5,- per bijeenkomst
ontvangen. Is dat mogelijk?
Dhr. Klei zal er morgen navraag naar doen.
02.03.C … de voorzitter:
02.03.07 Zou er bij de rapportvergaderingen gewerkt kunnen worden met een technisch voorzitter?

Dhr. Klei vraagt dat na.
02.03.08 Er zijn meldingen dat de leerlingen in de tweede op de Oranjelaan worden overspoeld met toetsen, soms

wel twee op een dag. Er zijn afspraken over het aantal toetsen (maximaal vier toetsen per week) en ook
dat de maandag na de vakantie huiswerkvrij is. Is dit bij alle docenten bekend?
Mevr. Kramer zegt dat zij het protocol niet kent. Zij vindt ook dat er op deze locatie veel getoetst wordt.
02.03.09 Dhr. Klei zegt dat het goed zou zijn om de discussie te starten over het waarom van toetsen. Hij vraagt

aan de leerlingen of gemaakte toetsen naderhand in de les ook nog eens besproken worden.
Dhr. Schoehuis zegt dat niet alle docenten gemaakte toetsen nabespreken.
02.03.10 De leerlinggeleding vraagt of scholen verplicht zijn om te toetsen.

Dat is niet het geval, legt dhr. Klei uit. Er staat beschreven wat het curriculum is (dat is de leerstof voor
vier jaar), maar niet in hoeveel lesuren en met hoeveel toetsen je dat moet aanbieden. Na die vier jaren
moet je aan het eindexamen kunnen voldoen.

02.03.11 De voorzitter vraagt om het onderwerp ‘toetsenprotocol’ als agendapunt voor de volgende vergadering in

de actielijst op te nemen.
02.03.D

… de GMR:

02.03.12 In de GMR-vergadering van eind september is de klimaatbeheersing in het gebouw besproken. Er wordt

gekeken naar de mogelijkheden.
02.03.E … de Leerlingenraden:
02.03.13 Vrijdag a.s. is de eerste bijeenkomst van de Leerlingenraad Oranjelaan gepland. De terugkoppeling zal
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via mevr. Bosma komen.
02.04

Plenair: Bevorderingsnormen 2019-2020 (ter informatie).

02.04.01 In de leeswijzer wordt gesproken van Bevorderingsrichtlijnen, dit moet zijn: Bevorderingsnormen.
02.04.02 Bij blz. 2 punt 8 wordt opgenoemd dat het heel belangrijk kan zijn om de stemmen van docenten die niet

in de vergadering aanwezig zijn, ook mee te nemen. Zou dat nog toegevoegd kunnen worden?
De voorzitter zal het met dhr. Vermaat bespreken.
02.04.03 Bij de puntentellingen op blz. 6 punt 1, 2e bullit lijkt het niet logisch dat tot 49 wordt geteld. Acht vakken

maal een zes maakt 48 punten. Waarom moeten leerlingen 49 punten halen en kunnen zij niet compenseren tot 48? Voorzitter zal deze vraag per mail aan dhr. Vermaat stellen.

02.04.04 Bij blz. 12: is het een schooleigen keuze om de verplichtingen ten aanzien van Nederlands te schrappen

(doorhaling bij Nederlands in de redigeerversie) of is het ministerieel beleid?
Antwoord door dhr. Klei: Dit is schoolbeleid, de teamleiders hebben dit besloten.
Opmerking: De MZR ondersteunt de keuze om de eisen voor het vak Nederlands te versoepelen niet en
zou graag de oorspronkelijke tekst handhaven (minimaal cijfer 5). Juist scholen hebben een taak in het
op peil houden van de Nederlandse taal. De eisen die gesteld worden dragen hieraan bij.
De voorzitter zal de opmerking van de MZR overbrengen.
02.05

Plenair: Werkweken (ter informatie).

02.05.01 Voorzitter meldt dat de MZR niet echt tevreden is over de uitkomsten van de onderhandelingen over de

werkweken. Het blijft vooral jammer dat de verschillen tussen de locaties blijven bestaan en de argumentaties over het handhaven van de vliegreizen vindt de MZR niet echt sterk.
Het is wél fijn dat de thuiswerkweek over de locaties heen georganiseerd wordt.

02.05.02 Vraag: Waarom worden de werkweken bij Vmbo-BK in het tweede jaar gehouden?

Antwoord door dhr. Klei: Dat heeft te maken met het examenprogramma in het derde jaar.

02.06

Update PrO-vmbo-klas (ter informatie).

02.06.01 De update is duidelijk. Op de vraag hoeveel eerstejaars-leerlingen voor PrO er zijn, heeft dhr. Klei geen

cijfers paraat. Dat zou hij na moeten kijken…

02.07

Rondvraag en afsluiting plenaire vergadergedeelte.
02.07.01 Mevr. Fontaine: Sommige vakken zijn van vijf naar drie lessen per week gegaan, maar dat is eigenlijk te
weinig. Docenten zeggen dan dat je naar Maatwerk kunt gaan. Waarom kunnen we niet gewoon vier
lessen per week krijgen?
Antwoord door dhr. Klei: We lopen er nu tegenaan dat Maatwerk nog niet helemaal loopt. We zijn van
vijf naar drie lesuren gegaan, maar in het 3e jaar zijn er vier, dus dat middelt uit in het aantal lesuren.
Het moet na de herfstvakantie beter worden (rooster) en anders: spreek mij persoonlijk aan en praat me
bij.
02.07.02 Mevr. Blauw: Hoe zijn de ervaringen met Zermelo?

Antwoord door dhr. Klei: Dat is een heel mooi programma, het biedt enorm veel mogelijkheden. Het was
nu kort dag en niet alle gegevens waren goed aangeleverd. Dat is niet de schuld van het programma. Wij
moeten zelf eerder en beter de gegevens aanleveren.
02.07.03 Dhr. Schoehuis: Is alles van Maatwerk wel duidelijk bij de docenten? Vanmiddag hoorde ik dat we op een

woensdag in de studie-aula verplicht aanwezig moeten zijn, maar wat we er moeten doen is onduidelijk.
Antwoord door dhr. Klei: Wat denk je van huiswerk maken?
Reactie van mevr. Kramer: Of je schrijft je in voor Maatwerk.
02.08

Inkomende en uitgaande stukken.
Uit 25-09-2019: Instemming op het Examenreglement 2019-2020
 Uit 25-29-2019: Instemming op het PTA-Vmbo 2019-2020

02.08.01 
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02.09

Naar aanleiding van de punten 3 t/m 6.
02.09.01 Bij de Bevorderingsnormen is afgesproken dat mevr. Mulder de punten doorgeeft aan dhr. Vermaat en
hem om uitleg en een reactie vraagt.
02.09.02 Over de werkweken is nu lang genoeg gesproken. Het heeft op dit moment geen zin er nog iets over te

zeggen.
02.09.03 Vraag: Moet de klimaatbeheersing ook bij ons op de agenda?

Het onderwerp is in behandeling bij de GMR, het CvB heeft aangegeven dat ze ernaar kijken. Misschien is
het op termijn raadzaam om de leerling- en de personeelsgeleding te vragen naar hun ervaringen zodat
die in de inventarisatie meegenomen kunnen worden.
02.10

Rondvraag.

02.10.01 Mevr. Blauw heeft aangeboden om voortaan bij de vergaderingen het eten te bestellen. Zijn er afspraken

waar zij rekening mee moet houden?
De voorzitter zal dat tijdig aan haar doorgeven. De eerstvolgende vergadering is 9 december.
02.10.02 Mevr. Fontaine vraagt of zij toegevoegd kan worden aan de groepsapp.

Mevr. Mulder zal dat doen.

02.11

Afsluiting.
02.11.01 De vergadering wordt om 19.10 uur gesloten.
Volgende vergaderingen: 09-12-2019, 24-02-2020, 20-04-2020, 08-06-2020 en 22-06-2020 (reserve)
Openstaande actiepunten MZR-Vmbo Regius College:
Schooljaar 2019-2020
02.03.06 Navraag naar mogelijkheden reiskostenvergoeding i.v.m. verbinding DOR-MZR (€ 5,- per keer)
02.03.07 Navraag naar inzet van een technisch voorzitter bij rapportvergaderingen.
02.03.11 Agenda volgende vergadering: toetsenprotocol.
02.04
De punten onder 02.04.02, 02.04.03 en 02.04.04 bij Robert Vermaat inbrengen.

Jelle
Jelle
Eveline
Eveline

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

01.04.01

01.06.01

01.07.01

02.04
02.05

02.08.01

de leerlingenraad van de Hofstraat informeert en dat mevr… contactpersoon is voor de leerlingenraad
van de Emmalaan.
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.
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
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 vastgestelde notulen.
De Bevorderingsnormen 2019-2020 zijn besproken en ter kennisname aangenomen.
De uitkomsten van het overleg met de andere sectoren over de Werkweken is ter kennisname aangenomen. Bij de vergaderstukken is een memo van de sectordirecteur waarin een overzicht van de geldende afspraken is opgenomen.
Ingekomen en uitgegaan:
 Uit 25-09-2019: Instemming op het Examenreglement 2019-2020
 Uit 25-29-2019: Instemming op het PTA-Vmbo 2019-2020
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