Notulen medezeggenschapsraad SDCA Alkmaar
Woensdag 23 juni 2021

Aanwezig: Pieter van der Hoorn, Sharon Kolk, Inge Tijssen, Michel Kruijer, Esra Quant, Jip Berlijn,
Hans Entius, Frank van Bergem, Pascalle Lemmers-Bootsma, Ivo Bergen en Ard Sandig
Brenda Dokter met reden afwezig en Esra verlaat de vergadering eerder vanwege haar voorbereiding
op de RV-toets.

1. Opening en vaststelling agenda: vanwege de komst van Martijn Aben wordt agenda punt 9
naar voren geschoven en de voorzitter geeft aan dat er in het schooljaar ’21-’22 een nieuwe
rector zal zijn en een tijdelijk aangestelde waarnemend rector

9. Informatie Dalton 2.0 door Martijn Aben. Hij geeft in zijn verslag aan hoe de stand van zaken
is mbt Dalton 2.0 en beantwoordt diverse vragen. Samengevat:
-er zijn drie ontwikkelgroepen in het leven geroepen: ontwikkelgroep onderbouw,
bovenbouw VMBO en bovenbouw HAVO/VWO
-de ontwikkelgroep onderbouw heeft als taak het gepersonaliseerd leren in de hele
onderbouw verder te ontwikkelen
-van groot belang is het streven naar meer verbinding tussen de onder- en de bovenbouw. Er
moet door het gehele team gewerkt worden aan een doorlopende leerlijn.
-ook van groot belang is de stappen te zetten naar gepersonaliseerd leren, op zo’n manier
dat de leerlingen met een goed gevoel, vanuit vertrouwen de stap kunnen zetten naar
gepersonaliseerd daltononderwijs
-in september of oktober komt de ontwikkelgroep “gepersonaliseerd leren in de onderbouw”
met een advies aan de MR.
-het automatisme van herkansingen wordt stapsgewijs afgebouwd
-stelling: van gepersonaliseerd leren naar maatwerk is het streven, want de leerling staat
voorop.
-uiteindelijk moet er in juli ’23 gestemd worden of er al dan niet verder gegaan moet worden
met 2.0 of juist niet.

2. Notulen 22 april 2021:
-de 2e persoon afdeling financiën is Lidia den Hertog
-de resultaten van het tevredenheidsonderzoek ontbreken nog steeds. Volgend schooljaar?
-ook de opbrengstkaarten ontbreken. Ook volgend jaar?

3. Reserves ouderbijdrage schooljaar ’20-‘21
In de ouderraad is hier overgesproken en de vrijwillige bijdrage blijft komend schooljaar
hetzelfde. Wel wil men inzicht wat er uitgegeven is en waaraan. Misschien moet er tzt nog
gesproken worden over een teruggave van gelden als het gaat om de examenkandidaten.

4. Stand van zaken jaarplan
De wens is het eea wat duidelijker te verwoorden, want het is nu vrij algemeen. Een goed
voorbeeld hoe het zou moeten zijn staat bij de taalklas vermeld.

5. Nationaal Plan Onderwijs
In het kort worden de gelden o.a uitgegeven aan:
-kleinere klassen
-meer assistenten
-meer lessen in de bovenbouw havo / vwo
-meer mentor- / coach uren
-meer daltonuren
-extra geld naar de zorg
Uiteindelijk gaat de MR unaniem akkoord met de besteding van de gelden van dit
onderwijsplan

6. Jaarrooster / periode – indeling
Week 1 kent een verkort rooster voor 4 dagen / de excursies zijn in periode 3 / ook hier gaat
de MR unaniem mee akkoord

7. Schoolgids
De gids moet nog “gediet” worden en onze aanpassingen worden doorgegeven aan de
directie – secretaresse.
Nagegaan moet nog worden of er bij on stage sprake is van een portfolio of alleen reflectie

8. Pilot MR VMC
De voorzitter legt uit welke situatie ontstaan is na de opstelling van het Willem Blaeu College
mbt financiën en formatie besprekingen. Voor het JA en SDC verandert er niets

9. Zie eerder
10. Samenstelling MR ’21-‘22
Brenda Dokter zal de MR verlaten. Via de nieuwsbrief zullen ouders gevraagd worden zich
aan te melden.
Mark Sneek zal in het nieuwe schooljaar Ard Sandig vervangen.

11. Vergaderrooster MR ’21 – ‘22
-woensdag 29 september
-woensdag 15 december
-woensdag 23 maart (reserve)
-woensdag 13 april
-woensdag 22 juni
{9 februari bezoek restaurant)

12. Examenresultaten tijdvak 1
We hebben tot nu toe alleen de percentages van tijdvak 1 en wel VMBO 92%, Havo 83% en
VWO 93%. Er komen na tijdvak 2 nog wel enige procenten bij zodat we ondanks alles toch
heel tevreden mogen zijn.
Anna- Paulien bedankt de facilitaire dienst en examensecretarissen voor hun grote inzet

13. Vanuit de GMR
11 november is de Sovondag
Het generiek examenreglement is goedgekeurd

14. Vergaderstukken VMC
Unaniem akkoord

15. Mededelingen leerlinggeleding
Is het een idee om ook komend schooljaar een 45 minuten rooster te hanteren ipv 60
minuten?
Anna-Paulien geeft aan wat de voordelen zijn van een 60 minuten rooster. Begin van het
nieuwe schooljaar wordt op vele manieren geprobeerd de leerlingen weer in het juiste ritme
te krijgen.

16. Mededelingen Oudergeleding
Geen

17. Mededelingen OOP
Er moet eens hee serieus gekeken worden naar de vele licenties waar de school nu mee te
maken heeft. Bij de nieuwe aanbesteding moeten alle licenties worden meegenomen, dus
ook Kunstkapskolan

18. Rondvraag
Frank: Vooral in de bovenbouw havo / vwo zijn er vrij veel projectmatige activiteiten
gepland in een zeer korte tijd. (Michel bespreekt dit met de afdelingsleider)

Om 21.15 uur sluit de voorzitter de vergadering en hoopt ieder volgende week woensdag
weer te zien in Egmond aan Zee

