Notulen mr 2-3-2022
Aanwezig
Leden personeel geleding: Pieter van der Hoorn (voorzitter), Mark Sneek, Sharon Kolk, Michel Kruijer,
Hans Entius, Inge Tijssen
Leden ouder geleding: Marcel Fernee, Frank van Bergem, Arnaud Korrel
Leden leerling geleding:
Directieleden: Patricia Bleeker en Nancy Romp

Afwezig:
Jip Berlijn (m.k.), Ivo Bergen, Noor Mak

1. Uit de pmr: de deadline voor de verkiezingen van de mr voor de komende drie jaar is
geweest, 1 kandidaat heeft gemeld en 1 stopt: er zijn geen verkiezingen nodig. Zorgen zijn er
wel over het feit dat het oop niet vertegenwoordigd is. Kunnen we dit m.b.v. de pmr
oplossen? Wens is alle geledingen vertegenwoordigd te hebben. Vast agendapunt gaat
worden OOP en we vragen een vertegenwoordiger zich aan te sluiten bij de pmr.

2. Notulen 15-12:
-

blad 1: afkortingenlijst moet nog afgemaakt worden.

-

NPO en bovenbouw (bb): bb heeft extra lesuren gekregen. Staat op de agenda (punt 3)
Wat voor de eerstejaars die naar de 2e gaan: overgang 2.0 of direct 1.0: hoe ver is men?
Rector: het conceptplan ligt er. We gaan grotendeels terug naar de lessentabel van voor
2.0. We hebben wel wat zaken te ontwikkelen. Huidige 1e klassers worden goed
voorbereid op de overgang naar de 2e klas. Het overgangsplan wordt echt met het team
ontwikkeld. Eerst een plan compleet hebben en dan pas communiceren is het doel.

-

Het bevorderingsreglement is doorgenomen.

-

13 april en 22 juni zijn vaste vergaderdagen. 23 maart etentje: reageren als je niet
aanwezig kan zijn.

-

Nieuwe Sovon reiskostenregeling: is dit gecommuniceerd naar het personeel? Nee.
Volgende week zal het bij het CvS worden besproken. Wie zal het richting personeel
communiceren?

3. Onderwijstijd bovenbouw (bb): het plan ligt nu bij de vakgroepen. Rector : bb krijgt ook
volgend schooljaar weer meer uren. Onderwijstijd bereken je in cohorten: daar moet je je op
verantwoorden. Bijtijds moeten we steeds rapporteren en rond oktober komen de
bevindingen richting de mr (geplande onderwijstijd en gerealiseerde onderwijstijd. plv. rector
pakt dit op en maakt overzichten.

4. Evaluatie NPO: extra uren bb havo/vwo en kleinere klassen tl mist in dit stuk. Kunnen
leerlingen op een later moment aanhaken bij werkgroepjes i.v.m. achterstanden? P.3: tijdpad
loopt tot april: wat daarna? En wanneer richting mr? P.4: De tekst is wat te algemeen: wie
doet wat en wees specifieker. Ook bij de suggesties. Ouder: hoe zit het met verantwoording
richting inspectie: heb je de gestelde doelen bereikt? Sociaal-emotioneel: wat is er gedaan?
Er is veel gericht op ll: wat is er voor docenten? Is er ook ingezet op docenten? Extra
coachuren: komt dit vanuit de leerlingen? Bespreek goed met de ll zelf wat zij nodig hebben!
In reactie op bovenstaande vragen geeft de rector het volgende aan: er was vorig schooljaar
een plan opgesteld waarvan veel docenten niet wisten dat ze erin zaten. De eerste
projectleider heeft de ingezette uren en docenten in kaart gebracht. Er zitten nu twee
nieuwe projectleiders op en die hebben de evaluatie geschreven. Ze zijn nu al voor volgend
schooljaar bezig informatie te verzamelen. Er is meer geld beschikbaar en extra jaren om dit
uit te geven. Eerst verzamelen de projectleiders data en dan geven ze aan waar je
daadwerkelijk verschillen kan aantonen.
Evaluatie extra uren bb en kleinere klassen mist: dat klopt, maar wat ga je meten? We weten
niet wat de reden is geweest om bv kleinere klassen te realiseren? Rector: we kunnen
resultaten geven, maar ten opzichte van wat dan? Het is subjectief…Waarom is bijvoorbeeld
voor 3 tl gekozen? Dat zou een afdelingsleider moeten kunnen aangeven zegt de voorzitter?.
Meer lestijd heeft het minste rendement blijkt uit onderzoek. Ouder: je kunt wel cijfers
vergelijken met landelijke gemiddelden. Teams hebben zelf aangegeven wat ze wilden. Wij
krijgen het rapport van een externe commissie met resultaten. Wanneer krijgen we het
nieuwe stuk ter goedkeuring? Rector: de projectleiders zijn ermee bezig, er is een
programma aangekocht om goed te kunnen evalueren/data verzamelen (MMP), leerling- en
oudertevredenheidmetingen zijn gedaan, medio juni ongeveer weten we meer. Moet er een
extra vergadering komen om NPO ter instemming ? nee, 22 juni komt dit onderwerp
wederom ter vergadering.
5. Evaluatie werving: wat is de stand van zaken? Rector: we hebben wel heel veel kinderen
bereikt. Wellicht ook navragen waarom een ll wel of niet naar het SDCA komt. Het is wel
echt serieus: we gaan krimpen en dat kan grote gevolgen hebben (denk aan de beschikbare
formatie)
6. Taakverdeling MT: ouder: Ik mis groei en ondersteuning van docenten? Ik lees veel over de
ll, weinig over docenten. Docentencoaches vallen onder de rector. Ouder: het gaat toch ook
niet alleen om startende docenten? Bijhouden van je professie blijft belangrijk, alle docenten
hebben scholingstijd. Voorzitter: is het nog de bedoeling dat afdelingsleiders gaan lesgeven?
Rector: het is losgelaten als ‘moeten’, het heeft niet mijn voorkeur maar wel van sommige
afdelingsleiders en we moeten de belangen van de secties hierin meenemen.
7. Aanpassing lessentabel 3-4tl: vanuit de pmr is dit stuk al goedgekeurd. Er komt een uitleg
over PGP en de gevolgen voor het SDCA: T&T breed aanbieden heeft gevolgen voor
lessentabel. Hebben de ouders nog vragen? Veel afkortingen, in een keuzeformulier kan je
alles beter uitschrijven. Is er gedacht aan de ll die nog geen keuze heeft gemaakt? Sommigen
weten het gewoon nog niet. Komt de mogelijkheid om de theoretische leerlijn te volgen niet
in het gedrang? Bij ieder profiel horen verplichte vakken. Doorstroom naar havo blijft
mogelijk. Deze route is verplicht vanuit de overheid: het is geen keuze van het SDCA.

Overheid wil graag meer praktijkgericht onderwijs. Op een later moment komt dit ook op de
havo (24-25).
Ter instemming: unaniem
8. Aanpassing IKB: besproken in de pmr. Dit is een erratum op de daltonader. Er is geen reden
om af te wijken van SOVON: iedereen is het hiermee eens.
Stand van zaken examens: aanbeveling 1 waardeer en verbeter de verbinding tussen SE en
onderwijsvisie. Hoe? Dit stuk komt van BMO en dit is een weergave van de situatie bij ons op
school. Dit stuk gaat over volgend schooljaar. Alles is nu wettelijk goed afgekaderd.
Ontbrekende zaken zijn nu gerealiseerd..
Examens: aanbeveling 2 en 3 hebben we gehaald. 1 zijn we mee bezig. Punt 4 niet aan
deelgenomen? Klopt: pakken we aankomend schooljaar op.
Excursies: 3 dagen in Nederland, 3 programma’s.

9. Internationalisering: vandaag zijn er collega’s op bezoek uit het buitenland. We zijn bezig om
internationaal van elkaar te leren.
10. Vrijwillige ouderbijdrage: eerst is dit besproken in de OR en ouders uit de MR van het SDCA
stemmen wel/of niet in. Ouder: wat is de bedoeling van het stuk over de
kwijtscheldingsregeling en blijft er genoeg budget over met korting bij meerdere kinderen?
Het is ook niet eerlijk naar ouders met weinig kinderen, maar de mr heeft hier vorig
schooljaar wel mee ingestemd. Rector wil uitzoeken of het mag, korting. Het is aan de OR en
ouders MR. De leden van de mr willen advies van de OR.
Rector zal de ouderbijdrage voor 2023-2024 e.v.met de OR bespreken en vragen naar advies.
Nu ter instemming met deze bedragen en reductieregeling: ouders stemmen unaniem in

11. Vanuit de GMR: 12. Vergaderstukken VMC: Voorstel dat we de onderdelen begroting, formatie en lestabel in de
pmr bespreken en niet meer in de mr. MR is hiermee akkoord. Het verzoek vanuit het VMC is
zo snel mogelijk de doorstroomgegevens van ll naar het VMC gaan door te geven i.v.m. het
formatieplan volgend schooljaar.
13. Mededelingen ll: geen
14. Mededelingen ouders: geen
15. Mededelingen OOP: geen
16. Rondvraag:
-

Ouder: migratie naar Microsoft. Is dit openbaar? Ja, het is niet geheim.

-

NPO gelden ten behoeve van de vakken lo en dans: hoe zit dit? Rector: ga naar de
projectleiders, zij weten meer over de gelden en de inzet van deze vakken voor sociaalemotioneel welbevinden van onze leerlingen.

-

Technasiumwedstrijd gewonnen door 5 havo, mag wel meer kenbaar gemaakt worden!
Er zal een persbericht worden gestuurd en de pers was uitgenodigd.

-

Etentje 23 maart: voorzitter zal reserveren. Indien verhinderd graag doorgeven aan de
secretaris

Volgende vergadering komen op de agenda:
-begroting 2022
-Kwartaalrapportage

