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Aanvang: 17.00 uur 
Plaats: Emmalaan, lokaal M7M 2       
 
Aanwezig namens het personeel: Dhr. Igno Schakenbos, mevr. Eveline Mulder, mevr. Ingrid Kramer en 
mevr. Yvonne de Mooij. 
Aanwezig namens ouders en leerlingen: Mevr. Dione van Emmerik, dhr. Pascal Kuijl, mevr. Anne Blauw en 
dhr. Edward Ploeger. 

Aanwezig namens de schoolleiding: Dhr. Jelle Klei, dhr. Robert Vermaat, dhr. Ron Kirstein en dhr. Frank 
Broersen 
Afwezig: mevr. Agaath Bosma 
 
 

Verslag MZR-vergadering 5     vastgesteld 03-04-2017 

05.01   Intern: Welkom, opening en vaststelling van de agenda.                 

05.01.01 Voorzitter dhr. Schakenbos opent de vergadering om 17.00  uur en heet allen hartelijk welkom. 
 

05.01.02 Mevr. Van Emmerik heeft aangegeven dat zij ietsje later komt wegens eerdere verhindering. 
 

05.01.03 Dhr. Ploeger merkt op dat de extra vergaderingen zijn ingepland om achterstand op de agenda in te 
halen. Zijns inziens zou het een reële optie zijn geweest om vandaag niet ¾ te laten vullen met presen-
taties. Hij geeft aan dat MZR best bereid is meer tijd aan MZR te besteden in ieders belang maar het 
derhalve jammer te vinden dat het inhalen van beoogde achterstand op deze wijze achterwege blijft.  
 

05.01.04 Mevr. Blauw vraagt of er nog wordt gewerkt aan een standaard agenda voor volgend jaar.  Dhr. Scha-
kenbos geeft aan dat hier nog aan wordt gewerkt. 

  

05.02   Intern: Toelichting op de opzet van de vergadering en inventarisatie van vragen. 

05.02.01 Dhr. Schakenbos geeft aan de vergadering van vandaag als extra is ingelast met als opzet is om de MZR 
nader te laten informeren over de ontwikkelingen binnen ORA. Om die reden zal er mogelijk van de 
agenda af worden geweken en alleen worden gesproken over : 
− De huidige ontwikkelingen ten aanzien van het door de sector directie beoogde plannen 
− De vraag of de MZR na de presentaties over voldoende informatie beschikt en vertrouwen heeft om 

tot besluitvorming te komen.  
 

05.02.02 Vervolgens worden de onderwerpen doorgesproken en worden vragen opgenomen. 
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05.03    Presentatie door de teamleiders: Onderwijskundige ontwikkelingen op de Oranjelaan. 

05.03.01 De teamleiders schuiven aan voor het geven van de presentaties Onderwijs Ontwikkeling Oranjelaan en 
het beantwoorden van vragen. Zij merken op dat de presentaties op de drive komen te staan.  
 

05.03.02 Vraag: Vanmorgen heeft een PMR-overleg plaatsgevonden. Op de invoering van onderwijsontwikkelin-
gen is instemmingsrecht. Wat wordt na vanavond van de MZR verwacht? 
Antwoord door dhr. Vermaat: Het is bij de schoolleiding bekend dat er een tijdsdruk is. De wens is om 
de ontwikkelingen verder uit te werken, waarbij uiteraard de input van de MZR meegenomen wordt. 
 

05.03.03 Dhr. Klei spreekt de verwachting uit dat GMR zal instemmen wanneer de MZR na vanavond akkoord is. 
Hij heeft niet de verwachting dat besluitvorming daarna via GMR nog oponthoud zal geven. Hij verzoekt 
de MZR dan ook om een positief advies uit te brengen.  
 

05.03.04 Dhr. Schakenbos merkt op dat de procesgang best wat obstakels heeft gehad, ten gevolge waarvan 
besluitvorming vanuit MZR op een dergelijke korte termijn bemoeilijkt is. 
 

05.03.05 Dhr. Klei geeft aan dat de onderwijsontwikkelingen Oranjelaan al ca. anderhalf jaar geleden zijn ingezet. 
Men is niet over één nacht ijs gegaan en zou er dan ook graag in augustus 2017 mee starten. Het is de 
bedoeling dat iedereen positief staat tegenover de gemaakte plannen. Na de presentaties zal nagegaan 
worden wat nog nodig is om de MZR een positief advies af te laten geven. 
 

05.03.06 Vervolgens verzorgt dhr. Vermaat de presentaties Ontwikkeling om ‘motiveren voor leren te stimuleren’. 
Bij deze presentatie zijn de onderstaande vragen en antwoorden opgenomen. 
 

05.03.07 Vraag: Hoe zijn de uren geborgd in de nieuwe opzet? Nu heeft een brugklas 40 uur per week, straks 
zou dat 24 uur per week zijn.  
Antwoord door dhr. Vermaat: Een leerling hoeft zijn uren niet altijd volledig in te vullen. Als er geen 
extra begeleiding wordt gevraagd, zal de school wel moeten borgen dat de leerling over 4 jaar de 
normuren vol heeft gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld door een extra stage of werk af te spreken. Dan 
moet de leerling er wel voor zorgen dat hij goed is. Een leerling die meer dan één onvoldoende staat 
gaat verplicht naar het  ‘intensief’  pakket. Ofwel: je best doen loont! 
 

05.03.08 Vraag: Er wordt ook gesproken over het doen van vervroegd examen in leerjaar 3 of op een hoger ni-
veau examen doen in leerjaar 4. Komt dit in de beoogde ontwikkelingen ook aan de orde?   
Antwoord door dhr. Kirstein: Dit laatste betrof ooit een vanuit de overheid geïnitieerde pilot en het is op 
dit moment nog niet bekend of de pilot verder uitgerold wordt of niet. 
 

05.03.09 Vraag: De MZR vraagt zich af of de beoogde plannen inpasbaar zijn voor de roostermaker. 
Antwoord door dhr. Vermaat: De plannen zijn voorgelegd aan de roostermaker en deze heeft daar niet 
negatief op gereageerd. Dhr. Spijker heeft aangegeven dat hij wel mogelijkheden ziet om dit passend te 
maken. 
 

05.03.10 Vraag: Betekent het voorgestelde rooster dat leerlingen niet per definitie bij dezelfde leerlingen in de 
klas blijven zitten? 
Antwoord door dhr. Broersen: Het kan inderdaad zo zijn dat er bij bepaalde vakken clustering nodig is, 
maar bij de kernvakken zullen de leerlingen bij de vaste  klasgenoten blijven zitten. Door extra uitleg 
voor een vak in aparte blokken te roosteren hoeft een leerling die de instructie niet nodig heeft, ook niet 
in die klassen aanwezig te zijn. Het aantal uren die je in het rooster hebt, komt terug in de blokken. 
Voorts wordt er gekeken naar hoeveel docenten in welke blokken ingedeeld moeten worden en tegelij-
kertijd kunnen docenten meer tijd bezig zijn met dat waar ze goed in zijn en/of wat ze prettig vinden 
om uit te dragen. 
Reactie vanuit de leerlinggeleding: Er wordt verzocht om, waar mogelijk, de klassen zoveel mogelijk bij 
elkaar te houden.  
 

05.03.11 Vraag: Als de leerling in het tweede jaar moet kiezen, maar in het derde jaar alsnog een reeds vervallen 
vak zou willen volgen, is dat dan nog mogelijk? 
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Antwoord door dhr. Vermaat: Dat kan, de school wil die optie blijven borgen. 
 

05.03.12 Vraag: Zullen leerlingen wel voor extra ondersteuning kiezen wanneer zij een vak niet leuk vinden? 
Antwoord door dhr. Vermaat: Het kiezen van een ondersteuningsvak wordt altijd in overleg tussen ou-
ders, leerling en school gedaan. 
 

05.03.13 Vraag: Welke criteria zijn er om een vak bij onvoldoende inschrijvingen wel of geen doorgang te laten 
vinden? Wat als er maar enkele leerlingen eenzelfde keuze aangeven op het formulier? Wanneer wor-
den zij wel en wanneer niet teleurgesteld en is daar dan een alternatief voor? En wat kunnen de 
gevolgen voor docenten zijn? 
Antwoord door dhr. Klei: Er is gekeken naar waar men verwacht op uit te komen. Het is elk jaar lastiger 
om kinderen op hun keuze te zetten. De schoolleiding denkt dat juist door dit model kinderen beter op 
hun keuze gezet kunnen worden en dat het niet of nauwelijks voor zal komen dat er te weinig kinderen 
voor een vak zullen kiezen. Er is op dit moment nog niet gesproken over een minimum aantal inschrij-
vingen voor een vak.  
Aanvulling door dhr. Kirstein: Wanneer er sprake is van weinig inschrijvingen, zou ook nagegaan moe-
ten worden om welk vak het gaat. Er worden geen grote golfbewegingen verwacht en het liefst zou 
school in het eerste jaar voor alle vakken een ‘go’ willen geven. Wanneer er over minimale groepsgroot-
te gesproken wordt is dat nu nog wat lastig te duiden, men zou mogelijk van 15 uit kunnen gaan maar 
dat is nog niet gefundeerd. 
Aanvulling door dhr. Vermaat: Er zijn ook docenten die multidisciplinair inzetbaar zijn. Zij zullen niet 
gedwongen worden om vakken te geven die ze niet willen geven, maar alleen worden ingezet op vak-
ken die ze willen geven. 
 

05.03.14 Vraag: De afdeling Techniek op de Hofstraat loopt, ondanks alle positieve recensies, terug.  Wat zijn de 
huidige verwachtingen m.b.t. de ORA?  
Antwoord door dhr. Vermaat: Er is echt een flinke vraag naar leerplekken van leerlingen die wel op TL-
niveau willen blijven en tegelijkertijd willen werken met hun handen. Voor hen zou het juist prettig zijn 
dat er een extra vak bij komt in de keuzemogelijkheden. Eigenlijk ga je op TL-niveau meer praktijk aan-
brengen.  
 

05.03.15 
 

Vraag: Klopt het dat er voor de vakken handvaardigheid, tekenen en muziek gekozen kan worden, maar 
dat daar geen toetsen voor worden afgenomen? 
Antwoord door dhr. Vermaat. Dat klopt, maar het is niet logisch, ook aan die vakken zou best een toets 
gekoppeld kunnen worden.  
Aanvulling door dhr. Klei: Dit zou ook in de coachingsgesprekken naar voren moeten komen die vooraf-
gaan aan het afstemmen van de juiste keuzes. 
  

05.03.16 Vraag: Kan een vak zoals tekenen ook optioneel gekozen worden op de momenten dat het bijvoorbeeld 
andere keuzevakken zou ondersteunen? 
Antwoord door dhr. Vermaat: Het niet kiezen van een vak betekent dat het niet aangeboden kan wor-
den in de plusuren. Zo zou iemand een module technisch tekenen kunnen volgen als aanvulling op het 
vak techniek.  
 

05.03.17 Vanuit de locatie Oranjelaan wordt opgemerkt dat het inmiddels onder de docenten van VMBO wel be-
kend is dat er onderwijsontwikkelingen gaande zijn, maar dat onder hen nog onvoldoende duidelijk is 
wat de plannen precies inhouden en wat de  gevolgen hiervan zouden kunnen zijn.  
De MZR wil graag weten wanneer en op welke wijze collega’s zullen worden geïnformeerd, tevens willen 
zij inhoudelijk op de hoogte worden gebracht van dat wat de collega’s wordt aangeboden. Voorkeur 
gaat uit naar zo spoedig mogelijk. Het is belangrijk dat ook onder de medewerkers voldoende draagvlak 
bestaat  voor deze plannen. 
 

05.03.18 Aan de 3e klassen is het voorlopige keuze formulier nog niet uitgedeeld. In het document (3.1) staat dat 
het uitdelen op 27 maart plaats zal vinden. Is dit een reële aanname, gezien het feit dat het ad-
vies/besluit van MZR nog langs de GMR zal moeten? De plannen hebben invloed op onderwijstijd en stijl 
en daarop hebben personeel, leerlingen en ouders instemmingsrecht. Zou het misschien beter zijn om 
eerst na te gaan of het vak D&P wel of niet in 3e leerjaar als keuzevak gekozen gaat worden? Kantteke-
ning hierbij is dat de lichting leerlingen die nu in de 2e zit in dat geval pas in het 4e jaar voor D&P 
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kunnen kiezen. Is er wel voldoende tijd en ruimte om de leerlingen, ouders en vakdocenten op tijd en 
voldoende voor te lichten gezien het feit dat de oudergesprekken net zijn gevoerd? Kortom: wordt niet 
teveel ingezet op snelle invoering en besluitvorming? 
 

05.03.19 Dhr. Klei zegt zich te realiseren dat ouders, leerlingen en vakdocenten goed moeten worden voorgelicht. 
Hiermee wordt zo spoedig mogelijk na de advisering van de MZR aangevangen. 
 

05.03.20 Vraag: Is het duidelijk welke mogelijke gevolgen de plannen hebben voor vaste medewerkers evenals 
medewerkers in de flexibele schil? 
Antwoord: Voor vaste krachten zijn er geen consequenties, mogelijk zou er geschoven moeten worden 
met uren van de krachten binnen de flexibele schil. Dit wordt vooralsnog niet verwacht. 
 

05.03.21 Vraag: Heeft het plan nog financiële gevolgen? 
Antwoord: Ten aanzien van de financiën ligt nu een verzoek bij de directie om extra D&P mensen in te 
mogen zetten. Het CvB heeft aangegeven dat er middelen beschikbaar zijn. Verder ziet de sectordirectie 
nog geen overige financiële consequenties van dit plan, mogelijk gaat dat spelen wanneer er expertise 
benodigd is van buitenaf.  Bijvoorbeeld doordat docenten meer willen trainen op de coachende rol die 
ze in toenemende mate zullen krijgen. Andersom, het is geen bezuiniging. 
 

05.03.22 Vraag: Betekent het dat dit plan –vanwege de middelen- ook bij de GMR ingebracht wordt? 
Antwoord: Dat is wel het plan, maar op dit moment is nog niet bekend in welke vorm het bij de GMR 
ingebracht wordt. Het voorstel is met het CvB doorgenomen en zij hebben geadviseerd om het plan bij 
de MZR te bespreken. Gezien de financiële gevolgen zou het ook bij de GMR ingebracht kunnen worden, 
maar voor de sectordirectie is een positief advies vanuit de MZR voldoende. 
 

05.03.23 Vraag: Gaat school externe expertise inkopen op momenten dat het na aanvang van het uitrollen van 
de plannen benodigd blijkt? 
Antwoord: Hier zal zeker gebruik van gemaakt worden. Docenten zullen een meer coachende rol in 
gaan nemen en de sectordirectie kan zich voorstellen dat hieromtrent nog een trainingsbehoefte ligt bij 
docenten. 
 

05.03.24 Dhr. Vermaat vraagt aan de aanwezige leerlingen of zij wensen en ideeën vanuit de leerlingen duidelijk 
aan willen geven. 
Hierop wordt opgemerkt dat er nog steeds geen leerlingenraad VMBO gevormd is. Dhr. Klei heeft de 4e 
jaars leerlingen ontheven uit hun functie opdat zij zich kunnen focussen op hun examens. Dhr. Klei zou 
zorgdragen voor vervanging maar hier is nog niet in voorzien. Op dit moment bestaat de leerlingenraad 
uit slechts twee leerlingen, waarvan mevr. Van Emmerik de ene is. 
Reactie van dhr. Klei: Dit probleem zal morgen met mevrouw Bosma besproken worden. 
 

05.03.25 De leerlinggeleding merkt op dat er in de mentoruren van leerjaar 2 nauwelijks aandacht is/wordt be-
steed aan het kiezen van vakken. Noch is er iets bekend over de beoogde plannen en de 
oudergesprekken zijn al geweest. Als ze in maart het formulier zouden krijgen voor de nieuwe situatie, 
zouden ouders en leerlingen daar wel meer over moeten weten.  
Antwoord: Passend Onderwijs vraagt meer van het mentoraat. Mentoraat en L&B zullen hierop versterkt 
moeten worden. Het doel is om het gehele keuzeproces van leerlingen beter te kunnen begeleiden, 
bijvoorbeeld door een verdubbeling in mentoruren te bieden. 
  

05.03.26 Vraag: De teamleiders hebben uitgelegd dat het doel is om een kernprogramma vast stellen waarnaast 
leerlingen een intensiever deel kunnen kiezen in de vorm van ondersteunings- of plusvakken. Het biedt 
leerlingen ook ruimte om meer hun talenten uit te diepen. De huidige en nieuwe situatie (lessentabel) is 
uitgewerkt in kernuren, nog niet in keuze uren. Wanneer zou de MZR een concrete uitwerking tegemoet 
kunnen zien? 
Antwoord: De uitwerking heeft nog niet in detail heeft plaatsgevonden. Na een positief advies van de 
MZR kan meer uitgewerkt worden, maar eerder kan hiermee nog niet begonnen worden. 
 

05.03.27 Vraag: In de tabel is te zien dat alle pauzes gelijk lopen. In de vorige vergadering is uitgelegd dat er 
een stiltekantine zou worden ingericht. Zijn daar ontwikkelingen in? 
Antwoord: Kijkend naar de onderwijskundige ontwikkelingen zou de ruimte van de kluisjes soms ook als 
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stilte werkplek kunnen dienen. Het aantal pauzes zou misschien wel kunnen worden gereduceerd. 
 

05.03.28 Vraag: Het gaat om 770 leerlingen op de locatie. Er was toch besproken dat 3 pauzes tegelijkertijd niet 
wenselijk is? 
Antwoord: Misschien zou er naar 2x 30 minuten overgegaan kunnen worden om pauzes te kunnen 
spreiden. Alle kluizen uit de kantine worden verwijderd en verplaatst naar het begin van de aula aan de 
rechterkant. Op die manier kan nog steeds een zo goed mogelijk plaatje geboden worden waarin ook 
ruimte is voor stilte. 
 

05.03.29 Vraag: Klopt het dat het keuzemodel alleen voor BT geldt en gaan de HAVO-klassen eruit? 
Antwoord: Nee, dat klopt niet. De TL/HAVO klassen blijven zoals ze zijn. De groep leerlingen die les 
krijgt op HAVO-niveau, gaat niet mee in het geboden keuzemodel, dit is wel een complicerende factor, 
maar voor deze groep zijn er geen wijzigingen in het keuzemodel. 
 

05.03.30 Vraag: De Tweede Kamer heeft aangegeven dat GL en TL worden samengevoegd. Hoe staat school 
hierin? 
Antwoord: Het klopt dat door de Tweede Kamer uitspraken zijn gedaan over de samenvoegingen. 
School steekt in op het beste voor de leerling. Momenteel mag je nog steeds met een GL diploma door-
stromen naar de HAVO. 
 

05.03.31 Vraag: Hoe denkt de sectordirectie over het faciliteren van leerlingen die op een hoger niveau examen 
willen doen? 
Antwoord: Dit ligt vooralsnog niet in de planning. Er is nu voor gekozen om leerlingen eerder, vervroegd 
examen te kunnen laten doen. Een vervolgstap zou kunnen zijn om leerlingen op een hoger niveau te 
laten examineren. 
 

05.03.32 Vraag: Hoe worden leerlingen begeleid in het maken van keuzes t.a.v. vakken en hoe wordt voorkomen 
dat zij kiezen wat hun vrienden ook kiezen? 
Antwoord: Leerlingen zullen hun keuze moeten motiveren, er vindt altijd een gesprek plaats tussen 
leerlingen, ouders en school. 
 

05.03.33 Vraag: Is er bewust voor gekozen om 2 uur gym uit het pakket te halen? 
Antwoord: Dat is nog een punt van aandacht. Het is wel waar dat er 2 uren gym geschrapt zijn. Voor-
heen was er een verplicht aantal uren voor dit vak, maar de wettekst geeft nu nog slechts een advies. 
 

05.03.34 Vraag: Wat is de exacte invulling van het pluspakket? Dit is voor ouders en leerlingen nog onduidelijk. 
Antwoord: Dit wordt uiteraard nader uitgewerkt, er is al veel ‘know-how’ over, maar zolang er geen 
formeel akkoord is vanuit de medezeggenschap kan niet met de uitwerking worden gestart. Ook docen-
ten vragen de sectordirectie om duidelijkheid omdat zij graag hun passie voor hun vak in de nieuwe 
structuur over willen dragen.  
 

05.03.35 Voorzitter vraagt aan de leerlinggeleding of de wijzigingen aantrekkelijk op hen overkomen. 
Mevr. Van Emmerik denkt van wel, maar de verschillen tussen NS1 en NS2 zouden wel duidelijker uitge-
legd mogen worden. 
Dhr. Klei legt uit; NS1 is natuurkunde en NS2 is scheikunde. D&P vraagt ook om meer uitleg. Alles ligt 
klaar. Ouders en leerlingen moeten wel tijdig en goed geïnformeerd kunnen worden. Om dat uit te wer-
ken is de instemming van de MZR op het plan nodig. 
 

05.03.36 Tenslotte geeft de voorzitter aan dat in het interne deel van de vergadering nog nader overlegd zal 
worden. Vragen en opmerkingen zullen aan de sectordirectie gestuurd worden. De MZR hoopt de ant-
woorden zo spoedig mogelijk tegemoet te kunnen zien, maar zal uiterlijk in de vergadering van 20 
maart a.s. een besluit nemen. 

  

05.04    Plenair: Antwoorden van de sectordirectie op de brieven over D&P. 

05.04.01 Uitgegaan: 
• 24-01-2017 Brief MZR met vragen over de implementatie van het vak D&P op het Vmbo-TL 
• 30-01-2017 Brief MZR betreffende implementatie D&P in Vmbo-TL 
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Ingekomen: 
• 26-01-017 Per mail: reactie op de brief van de MZR d.d. 24-01-2017 

 

05.05   PAUZE. 

05.05.01 Om 18.16 uur wordt afgesloten voor de maaltijd en om 18.40 uur wordt de vergadering hervat. 

  

05.06   Plenair: Toelichtingen door de sectordirecteur op: 

05.06.A Techniek 3e jaar Oranjelaan, extra keuzevak (ter informatie???) 

05.06.01 Dit onderwerp is onder agendapunt 3 besproken. 
 

05.06.B Invoering lessentabel leerjaar 1 en 3 Vmbo-TL locatie Oranjelaan (ter advisering). 

05.06.02 Dit onderwerp is onder agendapunt 3 besproken. 
 

05.06.C Invoering keuzevakken leerjaar 3 Vmbo-TL locatie Oranjelaan (ter advisering). 

05.06.03 Dit onderwerp is onder agendapunt 3 besproken. 
 

05.06.D Lessentabel leerjaar 4 Vmbo-BB/BK locatie Hofstraat. 

05.06.04 De MZR heeft in de vergadering van 23-01-2017 ingestemd met de voorgestelde wijzigingen. Dit is per 
brief d.d. 24-01-2017 aan de sectordirectie bevestigd. 
 

05.06.05 Het plenaire vergadergedeelte wordt om 19:15 uur afgesloten. 

  

05.07   Intern: Bespreken implementatie D&P n.a.v. de presentatie en de toelichtingen.  

05.07.01 In het interne vergaderdeel worden de onderwerpen nogmaals doorgenomen. De MZR kan nog niet in 
unanimiteit een positief advies afgeven. Met name de haperende informatie aan medewerkers, ouders 
en leerlingen blijft leiden tot discussies. Er is onvoldoende duidelijk gemaakt op welke wijze de informa-
tie-achterstand wordt ingelopen nu de oudergesprekken al hebben plaatsgevonden. Daarnaast zijn de 
consequenties voor de betrokkenen niet duidelijk in beeld gebracht. Het is ook belangrijk dat er bij de 
medewerkers voldoende draagvlak is. Hierover zal deze week (28-02) nog met collega’s overlegd wor-
den. Hun mening over de haalbaarheid in tijd zal belangrijk zijn. 
Anderzijds wil de MZR niet frustrerend en vertragend acteren, zowel de leerling- als de ouder- en per-
soneelsgeleding zien veel positieve aspecten in de nieuwe plannen. Er worden meer mogelijkheden op 
maat gecreëerd en het daagt zowel leerling als docent meer uit. 
 

05.07.02 Afgesproken wordt dat de notulist een samenvatting maakt en deze doorstuurt naar de voorzitter. Op 
grond van de tellingen zou al een positief advies afgegeven kunnen worden, maar het is zeker nodig om 
nog vragen en kanttekeningen aan de sectordirecteur toe te sturen. De komende dagen zal via de mail 
gecommuniceerd worden en zal worden besloten of de instemmingsbrief eind deze week verzonden kan 
worden of dat gewacht moet worden tot de volgende vergadering. 
 

05.07.03 Vragen aan de sectordirectie: 
• MZR zou graag inzake willen in de concrete plannen die voor het plusaanbod klaarliggen. Directie 

heeft aangegeven dit ook te willen maar hierop pas te kunnen anticiperen wanneer MZR akkoord 
gegeven heeft.  

• De sectordirectie heeft aangegeven dat bij doorgang van genoemde plannen, extra expertise kan 
worden ingezet waar wenselijk en waar noodzakelijk. MZR wil graag aangeven hierop te vertrouwen 
hier een beroep op willen doen wanneer zij dit wenselijke en/of noodzakelijk achten. 

• MZR geeft aan in de plannen bij te kunnen en willen sturen waar nodig. 
• MZR wil graag op de hoogte worden gehouden van de communicatie momenten en inhoud hiervan 

richting leerlingen en ouders, en docenten.  
• Er is gesproken over het bundelen van creatieve vakken. Echter komt dit volgens leden MZR in de 

praktijk slecht van de grond. (Day of Change). MZR maakt zich op dit punt wel zorgen over hoe dit 
van de grond gaat komen in de nieuwe beoogde situatie. 

• MZR vraagt verheldering op de voorgestelde verdeling. Blijft het aanbod zoals gepresenteerd of 
wordt het nog uitgewerkt? Bijvoorbeeld: D&P en Techniek zitten niet in hetzelfde cluster.  
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• Er is gesproken over de gevolgen van het wel of niet hebben van voldoende aanmeldingen voor een 
vak. Wanneer zou de sectordirectie bepalen om een vak te laten vervallen en wanneer niet? (vanaf 
15 aanmeldingen?) 

• Aansluitend hierop de vraag of de docent in dat geval in zou worden gezet op aan ander vakgebied 
of niet? MZR vraagt zich af of hier dan extra begeleiding voor komt m.b.t. de vraag wat docenten 
het jaar daarna bijvoorbeeld mogen verwachten? De directie zou hiervoor dan haar motivering ter 
onderbouwing aan MZR voor moeten leggen. 

• Algemeen signaal richting directie is dat voorlichting beter zou kunnen. In het plan wordt gefocust 
op mentor begeleiding. De huidige groep 2 moet nu in 3 gaan kiezen terwijl er nog niets is uitge-
rold. Daarnaast geven leerlingen aan dat er nu in het 2e leerjaar niet of nauwelijks wordt voorgelicht 
op dit stuk. Leerlingen zijn eigenlijk onvoldoende voorbereid op nieuwe plannen.  

• Feitelijk zou ook de leerlingenraad moeten worden geraadpleegd. Op de ORA bestaat deze nu uit 2 
leerlingen. Dat is nog te weinig. Sectordirectie zou de formatie van een leerlingenraad oppakken. De 
raad is haar huidige bezetting nog niet op de hoogte gebracht van de plannen.  

 

  

05.08   Intern: Voorstel dhr. E. Ploeger betreffende vergaderopzet. 

05.08.01 Dhr. Schakenbos dankt dhr. Ploeger voor de opzet voor de vergaderingen, goeie tips, daar kunnen we 
wel wat mee. Het zal niet meteen de volgende vergadering helemaal gaan lopen, maar de twee keer 
daarna zal dat zeker beter gaan.  
 

05.08.02 Vast agendapunt wordt : evaluatie  onderwijskundige ontwikkelingen 

  

05.09   Rondvraag. 

05.09.01 Marisa, meldt namens Lisette het volgende: In de oorspronkelijke vergaderplanning stond op 13-06-
2017 een informele bijeenkomst van de medezeggenschapsraden (etentje), maar deze datum blijkt niet 
juist te zijn. De laatste vergadering van de GMR vindt plaats op 27-06-2017 en aansluitend is het eten-
tje. Wil iedereen die datum reserveren? Hier volgt nog een aparte mail over. 
 

05.09.02 Marisa mailt concept verslag aan Lisette. Korte samenvatting van evaluatie MZR met vragen en opmer-
kingen mailt zij aan sig@regiuscollege.nl 

 

05.09.03 Mevr. Van Emmerik vraagt of de MZR alles nog af kan gaan handelen en in kan lopen op de openstaan-
de agendapunten of niet.  

  

05.10   Sluiting. 

05.10.01 De vergadering wordt gesloten om 20.45 uur. 

 

Volgende vergaderingen: 20-03-2017, 26-06-2017 en 27-06-2017 (geen vergadering, maar algemene informele 
bijeenkomst medezeggenschapsraden) 
 

 

Openstaande actiepunten MZR-Vmbo Regius College:   

Schooljaar 2015-2016 

06.02.01 N.a.v. 05.10.02 agenderen: technisch voorzitterschap MZR.  IS 

06.03.16 Agenda: Bevindingen Leerlingentevredenheidsonderzoek. IS/JK 

   

Schooljaar 2016-2017 

03.09.01 Nagaan of bij andere ouders van MZR-en ook belangstelling is voor scholing. EP 

04.02.10 26-06-2017: teamleiders uitnodigen, onderwerp Werkweken (ook evaluatiestuk Ora d.d. 14-06-2016) IS 

04.03.02 Navraag naar pinapparaat in kantine op Emmalaan, Hofstraat en Oranjelaan. JK 

04.10.01 27-02-2017: Stand van zaken MZR OOP IS 

04.13.05 Agenda: vragen leerlingenenquête inzien en eventueel aanpassen. IS 

04.13.06 Onderwerp ‘kluisjes’ inbrengen bij Leerlingenraad Ora en tekst aanleveren voor Dagberichten. DvM 

04.13.07 Mei 2017: Opstellen jaarplanner in relatie met de beleidscyclus. IS 

05.07.02 
 

Per mail communiceren over positief advies op de Onderwijsontwikkelingen. Mogelijk eind deze week en 
anders agenderen voor 20 mart. De vragen vanuit de MZR worden in ieder geval doorgestuurd. 

IS 
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Afspraken en besluiten, schooljaar 2016-2017 

01.05.02 De aanwezige leden stemmen in met de Bevorderingsnormen Vmbo 2016-2017. 

01.06.07 De aanwezige leden stemmen in met het Examenreglement Vmbo 2016-2017. 

01.06.08 
 

De MZR mandateert dhr. Schakenbos om namens de MZR met de sectordirecteur het stuk PTA Hofstraat 2016-
2017  door te nemen en er namens de MZR goedkeuring aan te verlenen. 

01.11.01 Besloten wordt de vergaderingen van de MZR voortaan om 17.00 uur te beginnen. 

02.16.01 De MZR stemt in met de wijziging in Bevorderingsnormen TL (3e leerjaar). 

02.17.02 
 

Afgesproken wordt dat de voorzitter voortaan op de dag van de MZR-vergadering een stukje op Dagberichten 
plaatst. 

04.11.01 De MZR gaat akkoord met de aangepaste lessentabel van de Hofstraat. 

 


