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(CD) 

 
Actiepunten:  

 

 
1. De CD gaat de luchtkwaliteit in de B- vleugel onderzoeken.  
2. Het rookbeleid wordt de komende overleggen telkens kort besproken en op het einde 

van het schooljaar geëvalueerd. 
3. De MR geeft haar instemming aan de schoolgids 2015- 2016. 
4. De MR geeft haar instemming aan de onderwijstijd 2015- 2016.  
5. De CD zoekt een tijdelijke overbruggingsoplossing voor het printen en kopiëren door 

leerlingen.  
6. De CD neemt het voorstel van de leerlingen om een proefwerkblok per jaar van 

school te krijgen in overweging. 
7. De leerlingenraad, OOP en CD gaan samen kijken naar oplossingen voor de rotzooi 

in de aula naar afloop van de pauzes. 

 
 
1. Opening 
De voorzitter heet eenieder welkom voor het eerste MR- overleg van het schooljaar 2015/ 2016.  
 
2. Mededelingen  

 Er zijn vacatures voor de ouder- en leerlinggeleding van de GMR. 

 Ger van de Leek vraagt op persoonlijke titel de luchtkwaliteit in de B- vleugel eens te 
onderzoeken.  

 Leerlingen die onder schooltijd het schoolterrein ongeoorloofd verlaten zijn niet verzekerd 
via school.  

 De gevolgen van het nieuwe rookbeleid zijn kort besproken. Afgesproken is de komende 
overleggen dit steeds kort te bespreken en op het einde van het schooljaar te evalueren. 

 
3. Notulen 14 juli 2015   
De notulen zijn na enkele aanpassingen goedgekeurd en worden gepubliceerd.  
 
4. Schoolgids (instemming) 
De MR geeft haar instemming aan de schoolgids 2015- 2016. 
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5. Onderwijstijd (instemming) 
De CD licht de opzet van de schema’s van de onderwijstijd toe. Er wordt aan alle voorwaarden 
vanuit de nationale overheid voldaan. Er worden meer lessen gegeven dan verplicht. Een 
gedeelte hiervan dekt ook de ongeplande lesuitval.  
Minder lessen geven zou financieel aantrekkelijk kunnen zijn maar is onderwijskundig niet 
gewenst. 
De MR geeft haar instemming aan de onderwijstijd 2015- 2016. 
 
6. Leerlingengeleding 

 Printen 
Leerlingen kunnen op dit moment niet printen en kopiëren in het sudiehuis en zijn hier 
ontevreden over. 
De CD geeft aan dat de leverancier van het nieuwe betalingssysteem voor printen en 
kopiëren vertraagd is. De CD zoekt een tijdelijke oplossing ter overbrugging.  
Verder zijn besproken of het van deze tijd is om leerlingen werkstukken uitgeprint te laten 
inleveren, dat de school leerlingen niet gratis kan laten printen en kopiëren omdat dit 
enorm in de kosten gaat lopen en dat er een gedeelte van de ouderbijdrage wordt gebruikt 
voor het printen en kopiëren van stencils voor leerlingen.  

 Te laat melden 
Wanneer leerlingen te laat zijn moeten ze een briefje gaan halen. Wanneer een leerling 
net te laat is, komt hij vervolgens veel te laat omdat hij nog een briefje moet halen. Zou het 
een idee kunnen zijn om bij ‘net’ te laat een klassenboekmelding te maken en bij ‘ruim’ te 
laat een briefje halen? 
De CD vindt dit geen goed idee. Dit systeem is ingevoerd om de ‘wel of niet geldig te laat 
discussie’ in de klas te voorkomen. Bovendien is er nu duidelijkheid: of je bent op tijd of je 
bent te laat of je bent afwezig. Leerlingen komen nu vaak veel later terug van het briefje 
halen omdat ze zelf treuzelen.  

 Proefwerkblokken 
Veel leerlingen vragen zich af waarom er betaald moet worden voor proefwerkblokken. De 
leerlingen stellen voor een blok met lijntjespapier per jaar van school te krijgen. Dit is 
ongeveer wat je per jaar nodig hebt. 
De CD geeft aan dat deze vraag door meerdere ouders en leerlingen is gesteld. De 
betaalde proefwerkblokken zijn ingevoerd om minder papierverspilling te hebben. Dit 
werkt. Momenteel krijgen alleen de brugklassers 2 proefwerkblokken (ruitjes en lijntjes). 
De CD neemt het voorstel van de leerlingen in overweging.  

 
7. Rondvraag  

 Vanuit de leerlingen komt de vraag om het huiswerk meer en beter te noteren in Magister 
door docenten. Niet alle docenten doen dit even consequent. 

 Sinds de ICT- migratie aan het begin van dit schooljaar is het aantal klachten van 
leerlingen en docenten over ICT toegenomen. Vooral de snelheid van de apparatuur is 
verslechterd. 

 Er wordt geïnventariseerd hoeveel leerlingen een groepsapp hebben met een docent erbij. 
Leerlingen hebben hier veel voordeel bij. Het is mogelijk om dit in de toekomst ook via 
Magister te doen. SOML komt op korte termijn met voorstellen over het gebruik van 
sociale media tussen leerlingen en docenten. 

 De rotzooi na afloop van de pauzes in de aula’s blijft enorm groot. De leerlingenraad zal de 
CD en OOP binnenkort uitnodigen om samen eens te kijken naar een oplossing. 

 
8. Sluiting  
21:15 uur 


