
 

Notulen MR 1   12 september 2022 

Opening   18:00 

Sluiting              20:45 

Deel 1: zonder directie 

 

Opening 

De voorzitter heet de leden welkom. 

 

Mededelingen 

- De voorzitter wijst de MR-leden nogmaals op de mogelijkheid scholingen te volgen; 

- De onderwerpen die de komende vergadering op de agenda staan, behoeven weer voorbereiding 

van de verschillende expertgroepen. De voorzitter vraagt de leden van die expertgroepen na de 

vergadering een afspraak te maken hiervoor. 

 

Examenreglement 

- Het examenreglement komt later nog eens op de agenda, wanneer er aanleiding toe is.   

 

PTA’s 

De expertgroep heeft de PTA’s bekeken en er feedback op gegeven.  

 

Interne communicatie 

De communicatie binnen school is regelmatig onderwerp van gesprek. Een aantal MR-leden heeft 

geïnventariseerd welke communicatielijnen er überhaupt zijn. Vervolgens werd gekeken naar de 

vraag: wat zijn de wensen om deze te verbeteren voor de diverse partijen? Er wordt bewust gekozen 

voor communicatie via Teams, tenzij er bijvoorbeeld persoonlijke informatie naar ouders gemaild 

moet worden. 

De MR heeft diverse aanbevelingen gedaan om de communicatie te verbeteren. 

 

Dagindeling 

De MR krijgt straks een presentatie over de dagindeling en heeft vragen geïnventariseerd, die in het 

deel met directie zijn besproken.  

 

Deel 2: met directie 

 

Mededelingen 

- Het Jac. P. Thijsse begint vanaf volgende week met stewards in de pauze. Leerlingen uit de 

voorexamenklassen zullen ongeveer twee keer in het schooljaar aan de beurt zijn. Conciërges regelen 

de planning, etc. (net als bij corvee). 

- De nieuwe CAO is dit schooljaar ingegaan. Er is een aantal positieve punten naar voren gekomen, 

bijvoorbeeld werkdrukverlichting. De definitieve tekst van de CAO is nog niet af, dus is de precieze 

uitwerking ook nog niet voltooid. Uitdagingen worden hierdoor bijvoorbeeld de extra uren voor 

studie die vrijkomen (en vervolgens de bezetting). 

 

 

 

Interne communicatie 

Naar aanleiding van de bespreking in het MT kwamen de volgende opmerkingen naar voren: 

- aantrekkelijkere vormgeving document; 

- bespreken in teamvergaderingen wat er van wie verwacht wordt; 



 

- implementatie per groep om het behapbaar te maken: wat moeten docenten/leerlingen/ouders in 

de gaten houden?  

- Elke partij ontvang informatie over de verwachtingen t.a.v. hun communicatie.  

 

Dagindeling 

De rector geeft een korte toelichting over de resultaten van de evaluatie (naar aanleiding van het 

onderzoek van IJg). De eerste reactie van de directie: duidelijke resultaten waar heel goed naar 

gekeken moet worden vanuit verschillende oogpunten. Bijvoorbeeld: verschillen onder- en 

bovenbouw, secties, niveaus. 

 

Het tijdpad naar aanleiding van deze resultaten: 

oktober 2022  schoolplangroep bespreekt onderzoeksresultaten en doet voorstel 

oktober 2022  MT bespreekt voorstellen 

november 2022  JPTijd bespreking 

december 2022  MT formuleert voorstellen ter besluitvorming en bespreking in de MR 

vanaf januari 2023 voorbereiding schoolplan 2023-2024 

 

Leerlingenraden zullen worden meegenomen. Eventueel kunnen dialoogsessies voor input met 

ouders/leerlingen georganiseerd worden. 

 

Covid-19 

De rector geeft een korte presentatie over het draaiboek ‘Covid-19’. Op basis van het document van 

de rijksoverheid (met vier fases: donkergroen, groen, oranje en rood) is dit een leidraad voor onze 

school, een handvat om naar te handelen. De directie zal een aangepaste versie van dit document 

uiteindelijk ook publiceren voor ouders. 

 

Deel 3: zonder directie 

 

Stemmingen 

Er is ingestemd met het jaarverslag, examenreglement deel B, de schoolgids en de overgangsnormen 

3h, 4h en de PTA’s. 

 

 


