Samengevat Notulen Medezeggenschapsraad 30-09-2020
Aanwezig:
Jip Berlijn (leerling 4V), Ivo Bergen (leerling 3TL) en Esra Quant (leerling 4V), Frank van
Berghem (ouder), Brenda Dokter (ouder), Pascalle Demmers-Bootsma (ouder), Hans Entius
(OOP), Sharon Kolk (OP), Inge Tijssen (OP, secretaris), Michel Kruijer (OP), Pieter van der
Hoorn (OP, voorzitter) en Ard Sandig (OP, secretaris)
Namens de schoolleiding: dhr. Jur Bremer (plaatsvervangend rector)

1. Opening en vaststelling vergadering
De MR verwelkomt op de eerst vergadering van dit schooljaar drie nieuwe leerlingen. De
vergadering begint met een voorstelrondje.


Toevoegen aan de agenda:

Agendapunt 8: Onderwijs
8a: Evaluatie Dalton 2.0


Mededeling schoolleiding:
- De fam. R. moet ondanks alle inzet toch Alkmaar verlaten en gaat naar Emmen.
- A.g.v. de coronamaatregelen vinden er voorlopig alleen lesactiviteiten plaats op
school (geen ouders, basisschool-lesmiddagen en vergaderingen op SDC).
- Op dit moment 2 leerlingen die positief zijn getest op het Corona-virus

2. Notulen 24 juni 2020
 Wijziging datum MR-overleg 17 februari i.p.v. 10 februari
 De evaluatie extra ontwikkeltijd voor OP (onderwijsgevende personeelsleden)
ontbreekt en wordt verplaatst naar de 30 september 2020.
3. De bijlage van de schoolgids zijn in de voorvergadering besproken en de MR heeft
hierover geen vragen.
4. Jaarplan schooljaar 2020-2021
Het jaarplan is uitvoerig besproken. Er zijn veel opmerkingen die worden meegenomen
en die leiden tot kleine verandering in het jaarplan.
Met de aanpassingen wordt het jaarplan unaniem goed gekeurd door de MR-leden.
5. Corona en onderwijs
 Schoolleiding heeft besloten geen gebruik te maken van de subsidie-regeling om
eventuele leerachterstanden a.g.v. de corona-tijd met digitaal onderwijs. De
resultaten van de eerste tentamenweek worden afgewacht.
 De excursies in het begin van het schooljaar voor klas 4 gaan niet door. Er wordt
gekeken naar een mogelijk uitstel en een alternatief reisdoel later in het schooljaar.
 De school werkt op dit moment met gescheiden pauzes.

6. Taakverdeling directie
 De taakverdeling is duidelijk en zijn geen vragen van de MR.
7. Op- en afstroomgegevens
 De bijlage en toelichting ontbreken, waardoor dit agendapunt doorschuift naar de
volgende vergadering
8. Onderwijs en personeel
a. Evaluatie Dalton 2.0
De MR vraagt om een evaluatie van de nieuwe manier van onderwijs: dalton 2.0.
Een goede evaluatie van dalton 2.0 ontbreekt nu volgens de MR. Zij hebben de
schoolleiding gevraagd naar een onafhankelijk onderzoek/evaluatie naar de
bevindingen van de pilot dalton 2.0. Het onderzoek wordt afgenomen onder de
leerlingen, ouders en personeel. Het onderzoek wordt gedaan door een externe
organisatie.
Verder geen vragen van de MR over de andere punten.
9. De MR gaat unaniem akkoord met de MR-stuken van het VanderMeij College.
10. Geen mededelingen van de leerling-geleding
11. Geen mededelingen van de ouder-geleding
12. Geen mededeling van de GMR
13. Rondvraag:
 Wat te doen bij mogelijke leerachterstanden?  antwoord dit wordt besproken in de
teamvergaderingen
 Open Dag: Is er een plan B als de Open Dag niet kan doorgaan  antwoord er is
nog niet nagedacht over een plan B, maar dit nemen wel mee naar het volgende
directieoverleg
 Info op de website over de MR is niet volledig  antwoord dit wordt op korte termijn
aangepast
 Hoe lang is de zittingstermijn van een ouder in de MR  antwoord 3 jaar. De
voorzitter zoekt uit of dit juist is
 Studiedag 8 oktober. Wat doen de leerlingen?  unaniem besloten de leerlingen
een lesvrije dag te geven. Personeel heeft een overlegdag.
 Dalton uren gaan die gewoon door?  er wordt gekeken naar een mogelijk
aanpassing van het dalton-uur
 Begeleiding nieuwe docenten staat niet in het jaarplan. MR vind dit wel nodig. 
begeleiding wordt toegevoegd aan het jaarplan.
 De bevorderingsnormen in september bespreken is vrij laat. Verzoek om dit aan het
eind van het schooljaar te bespreken.  verzoek van de MR wordt meegenomen.
Sluiting vergadering 21. 50 uur

