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Aanvang: 17.00 uur 
Plaats: Oranjeaan, lokaal 177       
 
Aanwezig namens het personeel:  
Mevr. Eveline Mulder, mevr. Sabina Bos mevr. Yvonne de Mooij en mevr. Ingrid Kramer. 
Aanwezig namens ouders en leerlingen:  
Mevr. Dione van Emmerik, dhr. Edward Ploeger en mevr. Anne Blauw.  
Aanwezig namens de schoolleiding: Dhr. Jelle Klei 
Afwezig: dhr. Pascal Kuijl 
 
 

Verslag MZR-vergadering 2    CONCEPTVERSLAG 
02.01   Intern: Welkom, vaststelling van de agenda en notulen 16-10-2017.                 

02.01.01 Mevr. Mulder opent de vergadering om 17.00 uur en heet allen hartelijk welkom. 
 

02.01.A Vaststellen van de agenda. 
02.01.02 De agenda wordt vastgesteld. Er wordt onder agendapunt 4A toegevoegd: Doorstroom Vmbo. 

 
02.01.B Notulen 16-10-2017. 
02.01.03 Naar aanleiding van 01.01.05:  

 Bij de DOR is de zoekfunctie van de website besproken. Ouders gaven aan dat niet alles gemakke-
lijk te vinden is, maar dat je daar pas tegenaan loopt wanneer je concreet iets zoekt. Het geven van 
voorbeelden is dan ook lastig. Het Toelatingsbeleid was niet eenvoudig te vinden. 

 Mevr. Van Emmerik heeft het onderwerp bij de Leerlingenraad besproken en een lijst bij de voorzit-
ter ingeleverd. 

 
Aanpassing bij 01.04.07: Mevr. Blauw is geen lid van de DOR. Zij ontving de uitnodiging voor het ver-
vangen bij de vergadering gewoon te laat. 
 
Naar aanleiding van 01.03.09: De brief met de evaluatiepunten, zoals geformuleerd in de GMR, is naar 
de sectordirecteur verstuurd. 
 
Naar aanleiding van 01.04.03: Mevr. Van Emmerik heeft morgen een afsluitend gesprek over het ver-
snelde eindexamen. 
 

02.01.05 Plenair: Notulen 16-10-2017. 
Naar aanleiding van 01.01.04: Is het delen van ontwikkelingen en initiatieven  besproken? 
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Antwoord door dhr. Klei: Op de studiedag zijn alle ontwikkelingen besproken. Het delen van informatie 
en ervaringen is een goed streven, op alle niveaus. Voor leerlingen is het doel gesteld om het maximale 
uit hen te halen, hetzelfde geldt voor de medewerkers. Het onderwerp zou ook in het SMT geagendeerd 
kunnen worden. 
 
Naar aanleiding van 01.01.05: Ook dhr. Klei heeft bij zijn overleggen de problemen m.b.t. de zoekfunc-
tie van de website ingebracht. Dit onderwerp is een voorbeeld van iets wat heel traag gaat, het  
websitegebeuren is een log item en in de hectiek van alledag heeft het niet altijd de prioriteit. 
Mevr. Van Emmerik vraagt of een mogelijke toevoeging zou kunnen worden bereikt door leerlingen van 
DNP bij dit onderwerp te betrekken en hen er een opdracht toe te geven. 
 
Naar aanleiding van 01.09.01: De leden van de MZR hebben aangegeven de vergaderstukken voortaan 
toch weer liever in printvorm te ontvangen. Waar kan dit verzoek gedaan worden? 
Dhr. Klei adviseert de voorzitter om contact op te nemen met het hoofd van de administratie. 
 

02.01.06 Het verslag van 16 oktober wordt vastgesteld, de actielijst wordt aangepast. 
  

02.02   Intern: Inventarisatie van vragen Naar aanleiding van de aangeleverde stukken. 

02.02.01 In het vooroverleg worden de stukken doorgenomen en worden vragen genoteerd. 
 

02.02.02 Het plenaire vergaderdeel wordt om 17.35 uur geopend. 
  

02.03    Plenair: Mededelingen vanuit de … 

02.03.A …sectordirectie: 
02.03.01 Dhr. Klei meldt dat dhr. Kirstein als teamleider voorlopig vervangen wordt door dhr. Muller. 

 
02.03.02 In de mededelingen staat een managementkalender betreffende de begroting 2018, de teamplannen en 

het Sectorbeleidsplan 2018. Dit laatste stuk komt op 22-01-2018 op de agenda van de MZR. Het con-
ceptstuk zal vóór de kerstvakantie toegestuurd worden. 
 

02.03.B ...DOR: 
02.03.03 Dhr. Ploeger informeert. De theatersessies van Playback zijn vorig jaar goed ontvangen. Dit jaar wilde 

de DOR ook een interactieve beleving organiseren. Er is een uitnodiging aan de ouders verstuurd en bij 
voldoende belangstelling zullen twee sessies voor 80 mensen plaatsvinden. De data en de titel zullen 
doorgestuurd worden door dhr. Ploeger. 
 

02.03.C …voorzitter: 
02.03.04 Er zijn geen extra mededelingen van de voorzitter. 

 
02.03.D …GMR: 
02.03.05 De GMR heeft op 21 november vergaderd. De Regius Koers 2022 is aangeboden en het stuk heeft in-

stemming gekregen. Er is gesproken over het knelpunt dat de wijzigingen in buslijn 152 oplevert. Dit 
onderwerp is ook op de politieke agenda geplaatst en er wordt gezamenlijk met het Clusius College en 
de gemeente bij de Provincie over gesproken. In de volgende vergadering zullen mevr. Bosma en dhr. 
Vermaat een presentatie verzorgen over de onderwijsontwikkelingen in het Vmbo. Er wordt een scho-
lingsaanbod voor alle medezeggenschapsraden gedaan via de GMR; dit wordt op 31-01-2018 vanaf 
16.00 uur  georganiseerd. In het eerste gedeelte worden algemene onderwerpen behandeld en na het 
eten zal specifiek ingegaan worden op de verdeling van taken en onderwerpen tussen de GMR en de 
MZR. De vakantieregeling 2018-2019 is ingebracht en heeft instemming gekregen. De roostervrije da-
gen komen in de MZR terug. 
 

02.03.E …Leerlingenraad: 
02.03.10 De Leerlingenraad van de Oranjelaan is nog niet bijeen geweest. 

De Leerlingenraad van de Hofstraat had op 4 oktober een bijeenkomst waarin van alles is besproken. 
Mevr. Kramer zegt dat de leerlingenraad erg actief is. Zij zal de notulen doorsturen naar de voorzitter 
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van de MZR en naar dhr. Klei. 
De Leerlingenraad van de Emmalaan is op 11 november bijeen geweest. Mevr. Bos heeft het verslag 
doorgestuurd naar de sectordirectie. Zij zal het ook nog naar mevr. Mulder sturen. 

  

02.04 Plenair: Bevorderingsnormen 2017-2018 (ter instemming). 

02.04.01 Vragen zijn per mail verzameld en door mevr. Mulder met teamleider dhr. Vermaat doorgenomen. Dit 
zal onder 08.08.B met de leden van de MZR gedeeld worden.  
 

02.04.A Doorstroomgegevens Vmbo. 
02.04.02 De MZR bedankt dhr. Klei voor het overzicht. Dit schema bevat de gegevens waar de MZR naar ge-

vraagd had. Het leidt tot interessante vragen. Zo is te zien dat er in de onderbouwklassen best een 
hoge opstroom is van basis naar kader en van kader naar TL. Zijn de basisscholen te streng of te som-
ber in hun adviezen geweest? Vervolgens stromen in het derde leerjaar ongeveer evenveel leerlingen 
terug van TL naar kader en van kader naar basis. Zijn dat dezelfde leerlingen? Worden die stromen 
geanalyseerd? 
 

02.04.03 Dhr. Klei zegt dat het advies van de basisschool feitelijk leidend is, dat zou zeker iets kunnen zijn om 
nader te onderzoeken. Er zijn ook grote verschillen tussen de leerlingen van 2-BK en van 3-BK. Ook dat 
zou een analyse waard zijn. Daarbij is het belangrijk om de juiste onderzoeksvragen te stellen. Mis-
schien kan via bij dhr. Bruin of via een stagiair iets dergelijks opgestart worden. 

  

02.05   Plenair: Presentatie Begroting 2018 (ter informatie). 

02.05.01 Dhr. Klei licht toe. 
In september is door het College van Bestuur gevraagd welke ontwikkelingen doorgezet gaan worden in 
2018 en welke effecten dat gaat hebben op de Begroting. Vanuit die vraag is dit stuk (Versie 2 op basis 
van overleg met CvB op de eerste pagina’s) ontstaan. 

  

02.06   Plenair: Evaluatiepunten. 

02.06.01 Voorzitter geeft aan dat een brief verstuurd is over de evaluatiepunten. Kan dhr. Klei daar iets mee? 
 

02.06.02 Dhr. Klei zegt dat het vooralsnog nieuwe vragen bij hem oproept. Bijvoorbeeld over de nulmeting, als 
dat niet lukt, wat dan? Wat beoog je? Het is de zoektocht, vragen vanuit de medezeggenschap worden 
meegenomen, maar het moet wel haalbaar zijn. 
 

02.06.03 Mevr. Kramer zegt dat dhr. Klei in de vorige vergadering gevraagd heeft om specifieke punten voor de 
evaluatie. De in de brief opgenomen punten zijn in een ander overleg benoemd en de MZR kan ze on-
derschrijven. Het is goed om heldere afspraken en meetbare onderdelen voor de evaluaties tevoren 
door te spreken. 
 

02.06.04 Mevr. Mulder zegt dat in dezelfde brief gevraagd werd naar de momenten van besluiten in de onder-
wijsontwikkelingen. 
Die staan vast, zegt dhr. Klei. Overigens wil hij het team ook complimenten maken, ze werken keihard 
en daar mag iedereen trots op zijn. 
 

02.06.05 Mevr. Mulder steunt de opmerking van dhr. Klei. Iedereen doet enorm zijn best, maar dat neemt niet 
weg dat in het proces de momenten van medezeggenschap in acht genomen moeten worden. Vorig 
jaar zijn er helaas in dat opzicht verrassingen geweest, omdat door enthousiasme dingen al ingevoerd 
werden zonder de MZR tijdig te betrekken. 
Dhr. Ploeger vult aan dat er vragen zijn gesteld naar aanleiding van de presentatie. Hij zou ook graag 
de evaluatie gedeeld zien. 
 

02.06.06 Mevr. Bos vraagt of de ontwikkelingen op de Emmalaan ook tijdig gemeld kunnen worden in de MZR.  
 

02.06.07 Dhr. Klei zegt dat de ontwikkelingen soms heel snel gaan. Hij belooft dan tussentijds te overleggen met 
de voorzitter van de MZR. 
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Mevr. Mulder zegt dat het goed is om de lijnen kort te houden. De teamleiders moeten weten dat ze 
rechtstreeks contact op kunnen nemen met de personeelsleden die in de MZR zitten. 
 

02.06.08 Voor vandaag vraagt de MZR de sectordirectie en/of de teamleiders om in beeld te brengen om welke 
pilots het gaat en op welke wijze de driehoek van betrokkenen (leerling, ouders, mentor) in de evalua-
ties meegenomen wordt. 
Het onderwerp komt op 22-01-2018 terug op de agenda. 

  
02.06.09 Hierna wordt het plenaire vergadergedeelte om 18.32 uur afgesloten. 
  

02.07   Intern: Inkomende en uitgaande stukken.  

02.07.01 Uitgegaan op 23-11-2017: Brief aan de sectordirectie , onderwerp: Evaluatiepunten en verzoek rondom 
besluitvorming. 

  

02.08   Intern: Naar aanleiding van de punten 3 t/m 6. 

02.08.A Mededelingen. 
02.08.01 Er zijn vanuit de mededelingen geen nader te bespreken items of op te nemen vragen. 

 
08.08.B Bevorderingsnormen 2017-2018. 
02.08.02 Mevr. Mulder heeft de gestelde vragen met dhr. Vermaat doorgenomen. Een deel van de antwoorden is 

al bekend en een deel wordt ter vergadering uitgereikt. 
 

02.08.03 Er is een vraag gesteld bij blz. 17 over het vermelden van muziek als keuzevak. Dhr. Vermaat heeft 
aangegeven dat het niet expliciet benoemd wordt, omdat school zich niet wil profileren als cultuur-
school. 
Dhr. Ploeger zegt dat in de uitleg op de informatieavonden wel degelijk gesproken is over muziek als 
meetellend keuzevak. 
Mevr. Mulder zal het nogmaals met dhr. Vermaat bespreken. 
 

02.08.04 Hoe werkt het bij leerlingen die vervroegd examen doen? Betekent dit voor een leerling bij een slecht 
resultaat in het derde jaar dat in de vierde maar één keer examen gedaan mag worden en er dus geen 
herexamenkans is? Is er dus een maximum aan het aantal examens? Ook dit wordt nagevraagd. 
 

02.08.05 Algemeen: 
 Zorg voor eenduidigheid in terminologie (bijvoorbeeld: ns1, ns2, nask1 en nask2 maakt het voor 

ouders verwarrend). 
 Leg uit wat ns1, ns2 (of nask1 en nask2) inhoudt. 
 Schrijf namen van vakken voluit, vermijd afkortingen. 
 Geef bij verwijzingen aan waar de informatie gevonden kan worden (bijvoorbeeld: het doorstroom-

programma is terug te vinden in de Procedure Toelatingsbeleid). 
 Bij het aanbieden aan de MZR zou het fijn zijn dat in een duidelijke leeswijzer wordt aangegeven 

welke wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn verwerkt. 
 

02.08.06 Na de vergadering heeft het overleg plaatsgehad en is per mail gecommuniceerd. De brief met de in-
stemming op de Bevorderingsnormen is op 29-11-2017 verstuurd. 
 

02.08.C Begroting 2018/. 
02.08.07 Afgesproken wordt dat vragen over het stuk Versie 2 op basis van overleg met CvB op de eerste pagi-

na’s uiterlijk 8 december per mail naar de voorzitter gestuurd worden. Mevr. Mulder stuurt een 
geclusterd overzicht naar de sectordirecteur.  
 

02.08.08 De MZR wil graag uiterlijk 20 december een conceptstuk ontvangen. 
 

02.08.09  Op dinsdag 9 januari zal een extra vergadering ingepland worden, vanaf 17.00 uur aan de Emmalaan. 
De vergadering zal dan niet zo lang duren. Er zal geen eten verzorgd worden en er worden geen andere 
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agendapunten behandeld dan de Begroting. 
  
02.08.D Evaluatiepunten. 
02.08.10 Er is niets toe te voegen aan hetgeen over dit onderwerp in het plenaire gedeelte is gezegd. Het onder-

werp komt op 22 januari terug. 
 

02.08.E Doorstroomgegevens Vmbo. 
02.08.11 In het plenaire vergaderdeel is al besproken dat de MZR graag een nadere analyse zou zien van de 

doorstroomgegevens. Mevr. Kramer zal dit verwoorden in een conceptbrief. De voorzitter stuurt het 
formele verzoek naar de sectordirectie. 

  

02.09   Intern: Rondvraag. 

02.09.01 Vorig jaar werd in de wintermaanden op de locatie Emmalaan vergaderd, omdat het op de Oranjelaan 
na schooltijd zo koud is. Kan dat nu ook weer ingepland worden? 
Mevr. Mulder zal dat nagaan. Het gaat om de twee in januari geplande vergaderingen. 
 

02.09.02 Dhr. Ploeger vraagt hoe het minimum aan lesuren bij de kernvakken geborgd is wanneer een docent 
gedurende langere tijd uitvalt. 
Deze vraag zal in de eerstvolgende vergadering aan de sectordirecteur gesteld worden. 

  

02.10   Intern: Sluiting. 

02.10.01 Voorzitter mevr. Mulder sluit onder dankzegging de vergadering om 20.05 uur. 
 
Volgende vergaderingen: 09-01-2017 (extra), 22-01-2018, 26-03-2018, 16-04-2018, 28-05-2018, 09-07-2018 

 
Openstaande actiepunten MZR-Vmbo Regius College:   
Schooljaar 2016-2017 
04.02.10 Juni 2018: teamleiders uitnodigen, onderwerp Werkweken (ook evaluatiestuk Ora d.d. 14-06-2016) JK 

07.01.06 
Versturen: reactie van de teamleiders op ‘vrijval uren’ // staat vanaf april // 27-11-2017: Jelle pakt het 
zelf op JK 

07.03.13 Agenderen na de zomervakantie: Pestprotocol. EM 
07.03.13 Agenderen na de zomervakantie: Beleid softdrugs. EM 
08.01.07 Uitleg aan personeel Hofstraat over Vrijval uren. JK 
Schooljaar 2017-2018 

02.01.05 Vraag bij hoofd administratie om geprinte vergaderstukken en postverzending. EM 
02.03.03 Data en titel interactieve sessies DOR doorsturen. EP 
02.03.10 Doorsturen naar de voorzitter: notulen Leerlingenraad . IK/SB 
02.06.08 Brief aan sectordirectie m.b.t. evaluaties (onderwerp komt terug op 22-01-2017). EM 

02.08.07 
 

Vragen over het stuk Versie 2 op basis van overleg met CvB op de eerste pagina’s uiterlijk op 
8 december per mail naar de voorzitter sturen. 

Allen 
 

02.08.07 
 

De vragen geclusterd doorsturen naar de sectordirectie en vragen om uiterlijk 20 december een con-
ceptstuk aan te leveren. 

EM 
 

02.08.11  Opstellen: conceptbrief met verzoek om analyse van doorstroomgegevens Vmbo. IK/EM 
02.09.01 Nagaan of in januari op de Emmalaan vergaderd kan worden. EM 
02.09.02 
 

Volgende vergadering: vraag aan sectordirectie m.b.t. borging minimum lesuren kernvakken bij langdu-
rige lesuitval. 

EP 
 

   
Afspraken en besluiten, schooljaar 2017-2018 
01.01.02 Mevr. Bos vervangt dhr. Schakenbos voor de rest van diens zittingsperiode (dat is dit schooljaar) 
01.07.01 
 
 
 

Na de laatste vergadering zijn stukken rondgestuurd en is op 17-07-2017 over de volgende stukken besloten: 
 Instemming op het PTA Vmbo 2017-2018 
 Positief advies op het Examenreglement Vmbo 2017-2018 
 Instemming op de Wijzigingen bevorderingsnormen 3-TL 2016-2017 

01.09.01 
 

Afgesproken wordt dat de stukken voortaan weer uitgeprint per post worden toegestuurd. Alleen de 
leerlinggeleding heeft geen behoefte aan digitale stukken, zij werken via de drive. 

02.08.06 
 

Na de vergadering van 27-11-2017 heeft een extra overleg plaatsgehad en is per mail gecommuni-
ceerd. De brief met de instemming op de Bevorderingsnormen is op 29-11-2017 verstuurd. 

 


