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Notulen MR-vergadering 15-02-2022 
Aanwezig: Coen Pontenagel, Niels van den Eijnde, Gineke van der Wegen, Patrick Luyt, Renate 

van Keulen, Martine Brouwer, Frank Coolen (ouder), Frédérique Boerlage (ouder), René Potters 

(ouder), Bodi van Alem (leerling), Roel Beks (leerling), Tess van de Camp (leerling) 

 

Gasten: Emmeken van der Heijden (rector), Tim Strik (conrector), Alexia Dirksen (conrector), 

Jacqueline Roosenboom (financiële administratie), Leny van der Ham (externe), Esther Bos 

(afdelingsleider havo OB). 

Toehoorder: Marion McCormack (voorzitter ouderraad) 

 

Agendapunt 

 

            Status 

 Voorbespreking MR (19:00-19:30) 

- Voorbespreking agendapunten MR-vergadering 

 

 

 MR-vergadering (19:30-21:30) 

- Vaststellen agenda en ingekomen stukken 

- Goedkeuring conceptnotulen van 11-01-2022 

 

1. Toelichting op 20-80 onderwijs door Leny van der Ham Ter informatie 

2. Aangepaste begroting Ter advisering 

3. Voortzetting experiment: vervroegde profielkeuze havo 3 Ter instemming 

4. Vakantieregeling 2022/2023 Ter instemming 

 - Rondvraag  

   

   
Vaststellen agenda en ingekomen stukken  

De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. De conceptnotulen worden 

besproken. 

Docent: bij de besluitvorming staat dat “in overleg met de mentor en afdeling besloten kan worden 

of er van de extra studieles (executieve vaardigheden) gebruik wordt gemaakt en voor welke 

leerlingen dat dan moet gelden.” Vanuit mentoren is vernomen dat dit niet in alle gevallen 

gebeurd is? 

Directie: er is nu gekozen om de extra studieles meteen te laten starten, ook omdat dit vanuit de 

teamvergaderingen naar voren kwam. Communicatie naar en afstemming met de MR had 

eerder moeten plaatsvinden.   

MR en directie bespreken met elkaar het proces van besluitvorming, hoe daar nu mee om is gegaan 

en wat wenselijk is voor in de toekomst.  
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Ouder: hoe is het VML-uur geoptimaliseerd? 

Directie: de onderbouw- en bovenbouwleerlingen zijn van elkaar 

gescheiden, er wordt een enquête uitgezet over het VML-uur, er is extra 

voorlichting aan docenten gegeven over het VML-uur.  

De conceptnotulen van 11-01-2022 zijn goedgekeurd.  

Toelichting op 20-80 onderwijs door Leny van der Ham 

Leny: de ontstaansgeschiedenis van 20-80 onderwijs wordt door Leny van der Ham toegelicht. 

Uitdaging bieden aan leerlingen, het ontsaaien van het reguliere lesprogramma, keuzevrijheid, 

doelgericht werken (aan en in de praktijk) en Bildung zijn kernwoorden van het 20-80 onderwijs. 

Docent: moeten docenten veel zelf ontwikkelen bij het 20-80 onderwijs? 

Leny: er is veel materiaal aanwezig waar docenten gebruik van kunnen maken (materialenbank, 

collegiale uitwisseling). Er is vrijheid in het programma om aanpassingen te doen binnen 

elastische kaders. Op verzoek kan er ook materiaal ontwikkeld worden. 

Docent: door wie worden de modules geschreven, gelet op de kwaliteit ervan en de aansluiting 

op het vervolgonderwijs? 

Leny: deze worden door docenten geschreven of mensen die expertise hebben in het 

betreffende vakgebied. Docenten schrijven materiaal voor docenten die gespecialiseerd zijn in 

hun vakgebied. Daarnaast krijgt de school een coach vanuit de organisatie om te evalueren, bij 

te stellen en hulp te bieden. Er wordt niet verwacht dat docenten zelf materiaal gaan schrijven. 

Ouder: wat voor soort leerlingen zijn gebaat bij het 20-80 onderwijs? 

Leny: leerlingen die onderpresteren en VWO-leerlingen die toegespitst zijn op het behalen van 

cijfers. Deze leerlingen worden op een andere wijze uitgedaagd (andere vaardigheden, ander 

pedagogisch klimaat, praktijkgericht, meer presenteren en in groepjes werken).  

Docent: uiteindelijk moeten leerlingen wel met cijfers een voldoende rapport neerzetten. Is het 

niet zo dat met 20-80 onderwijs daar minder tijd voor is in het reguliere lesprogramma? 

Leny: het klopt dat het programma ingedikt wordt. Het is aan de school om hier keuzes in te 

maken om bijvoorbeeld een vak in te dikken of het vak op een andere wijze binnen het 20-80 

onderwijs aan te bieden. Het is ook niet zo dat, wanneer je als vak een extra lesuur krijgt, 

leerlingen dan wel een voldoende halen voor een vak. Het gaat ook om plannen en organiseren 

en andere vaardigheden die aangeboden worden in het 20-80 onderwijs. 

Ouder: 20-80 onderwijs kan uitdaging bieden voor leerlingen die overgekwalificeerd en 

gedemotiveerd zijn. Hoe zit het met leerlingen die het cijfermatig net halen en een dagdeel van 

het reguliere lesprogramma eigenlijk niet kunnen missen?  

Leny: de school heeft de keuze om te bepalen hoeveel en welke leerlingen deelnemen aan het 

20-80 onderwijs. 

Leerling: het reguliere lesprogramma kan worden ingedikt. Betekent dit dat leerlingen thuis 

extra werk voor de vakken moeten doen? Wat zijn de ervaringen vanuit andere scholen? 

Leny: de betreffende vakken bieden de lesstof meer ‘to-the-point’ aan. De docent dikt het 

lesprogramma in en biedt met het 20-80 onderwijs de lesstof anders aan. De ervaring is dat 

leerlingen geen extra werk hebben. 
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Aangepaste begroting 

Docent: bij de beleidsmatige toelichting is het de wens om de passage 

over de motivatie van docenten bij ‘trendbreuken en risico’s’ te herschrijven. Daarnaast vraag ik 

mij af wat de meerkosten zijn van de vernieuwbouw gezien de uitloop hiervan.  

Jacqueline: de meerkosten zijn, zover die allemaal bekend zijn, meegenomen in de begroting.  

Directie: in de begroting is het aantal nieuwe leerlingen (aanmeldingen), gezien de 

vernieuwbouw, op 140 leerlingen ingeschat. Indien dit aantal hoger wordt, wordt de begroting 

daarop aangepast. Deze komt weer terug in de MR.  

Docent: zoals tijdens de vorige vergadering is opgemerkt, zou het fijn zijn dat er een koppeling 

wordt gemaakt met de posten en de tekstuele toelichting daarbij. 

Jacqueline: staat genoteerd. 

Jacqueline: om terug te komen op het verschil van de afschrijving van de ICT-apparatuur die nu 

lager uitvalt en de invloed hiervan op de meerjarenbegroting: er is een investering geweest in 

docentenlaptops die in de begroting in maand juni gepland stonden. De rekening kwam pas in 

november en is toen ook pas betaald. Dit scheelt 4 maanden afschrijving. Dit is de reden 

waarom de afschrijvingen meevielen. 

Docent: vallen de leesboeken onder de NPO-gelden of financiert te school deze zelf? 

Jacqueline: de boeken kunnen onder de NPO-gelden vallen. Dit is afhankelijk van de factuur en 

wanneer deze binnenkomt.   

Voortzetting experiment: vervroegde profielkeuze havo 3  

Docent: ik lees dat alle leerlingen voor deze profilering kunnen kiezen. Is dat ook zo (dus ook 

voor de goede havisten)? 

Esther: dat klopt. Dit geldt voor heel Havo3. 

Docent: hebben leerlingen wel de optie om alle vakken te blijven volgen? 

Esther: die optie bestaat inderdaad. Leerlingen, die het vak niet in het profiel hebben gekozen, 

maar het vak toch willen volgen tot eind schooljaar, kunnen dan doen. Dit zijn bijvoorbeeld 

leerlingen die nog twijfelen over het vak of het vak leuk vinden. 

Docent: hoeveel zittenblijvers in H3 waren er eind afgelopen jaar met dit experiment? Heeft het 

met andere woorden wat opgeleverd? 

Esther/Directie: het aantal wordt opgezocht. De bevorderingsnorm was toen wel strenger ten 

opzichte van het schooljaar daarvoor. Het effect is 3% minder doubleurs na één periode. Er zijn 

echter meer gegevens nodig om het effect goed te kunnen bepalen.  

Docent: de corona-achterstanden zullen volgend schooljaar minder zijn. Heeft een voortzetting 

van dit experiment dan nog wel zin? 

Directie: ja, want ook de huidige H1-leerlingen en H2-leerlingen hebben last gehad van de 

coronamaatregelen. Het NPO-programma geldt volgend schooljaar ook. 

Ouder: met dit plan wordt de goede leerling niet geholpen omdat deze minder uitgedaagd gaat 

worden en meer tussenuren heeft. Ook onderpresteerders worden extra belast en dus niet 

geholpen. Hoeveel leerlingen hebben de eerste eindtoets niet behaald? 

Esther: het exacte aantal is niet bekend, maar na de tweede herkansing hadden bijna alle 

leerlingen het vak afgesloten. 
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Docent: wat houdt de onderzoeksopdracht in? Welke eisen kent deze 

onderzoeksopdracht? 

Esther: het is een opdracht die niet zozeer gekoppeld is aan het vak, maar een meer algemene 

onderzoeksopdracht. De opdracht is niet bepalend voor de overgang, maar moet meer gezien 

worden als het werken aan vaardigheden voor de resterende periode van het schooljaar.  

Ouder: klopt het dat dit plan duurzaam ingezet gaat worden, ook nadat er geen sprake meer is 

van corona-achterstanden? 

Esther: dat klopt. 

Ouder: klopt het ook dat het plan zo opgezet is om meer havisten te laten bevorderen in plaats 

van een brede basis aan te bieden op de havo? 

Esther: nee, wij willen met dit plan ook werken aan de motivatie van de leerlingen omdat wij 

constateren dat er weinig motivatie onder havisten is in leerjaar 3 wanneer zij moeten werken 

aan vakken die zij uiteindelijk toch niet kiezen in hun profiel. 

Directie: daarnaast moet ook worden opgemerkt dat je als school (op de kernvakken na) 

grotendeels vrij bent om de basisvorming van leerlingen in de onderbouw in te vullen. Met deze 

interventie proberen wij ook het grote uitvalpercentage van havo te tackelen en de overgang 

naar de bovenbouw te bevorderen. 

Ouder: worden de studie-uren met dit plan goed gewaarborgd, gezien ook de problemen die er 

op dit moment zijn met de VML-uren (bezetting, roostering, etc.)? 

Esther: de bezetting wordt door studenten gedaan. Dit verschilt met het VML-uur. De leerlingen 

krijgen van de vakdocenten materiaal mee waarmee zij kunnen oefenen tijdens de studie-uren. 

De roostering van de studie-uren is een kwetsbaarheid.  

Docent: hoe verloopt de registratie van de aanwezigheid van leerlingen en administratie in de 

studie-uren? 

Esther: dit werd afgelopen schooljaar goed bijgehouden door de studenten (vanuit HBO en WO). 

Het voorstel is dat dit nu gaat gebeuren via magister. 

Docent: hoe zit het met de kosten van deze studenten, vooral wanneer het structureel wordt? 

Esther/Directie: voor nu zijn deze vanuit de NPO-gelden gefinancierd. Als deze structureel 

worden, dan moeten deze kosten in de begroting worden opgenomen. 

Docent: de onderzoeksopdracht komt nu over als een bezigheidsopdracht. Ik vraag mij af of 

deze opdracht niet nadelig is voor de motivatie en het belang van onderzoeken, gezien 

leerlingen deze opdracht als ‘strafmaatregel’ kunnen opvatten. Daarnaast mis ik de eisen van de 

opdracht. 

Ouder: daarnaast brengt de onderzoeksopdracht het niveau van het vak niet omhoog, omdat 

het niet gekoppeld is aan het vak. Leerlingen kunnen ook berekenend te werk gaan door te 

gaan voor een algemene onderzoeksopdracht in plaats van voor het vak.  

Directie: deze leerlingen zijn sowieso bespreekgevallen, en wanneer leerlingen zo’n instelling 

hebben, dan zullen zij ook niet bevorderd worden. 

Esther: naar het doel van de onderzoeksopdracht wordt nog gekeken. Staat genoteerd. 

Ouder: is er nagedacht over alternatieven voor dit programma, bijvoorbeeld het afsluiten van 1 

of 2 vakken in plaats van alle niet-profielvakken, of dat het programma binnen het 20-80 

onderwijs geïntegreerd kan worden? 

Directie: het 20-80 onderwijs gaat niet over vervroegde profielkeuze en is nu ingestoken voor 

gymnasiasten. Daarnaast speelt deze problematiek al meerdere schooljaren. Het huidige plan is 
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vanuit het havo-team ontstaan. Of er in de beginfase naar alternatieven 

gekeken is, is onbekend. 

Docent: is de motivatie in H4 wel aanwezig nu deze leerlingen het voorgaande schooljaar het 

programma gevolgd hebben? De ervaring in H4 is, dat deze motivatie er nu ook niet is? 

Directie: op dit moment nog niet. Op onze school is wel al jarenlang een duidelijke tendens 

zichtbaar dat periode 1 cijfermatig slecht gemaakt wordt. Na periode 2 wordt dit meestal 

rechtgetrokken en is er ook meer motivatie onder de leerlingen zichtbaar.  

Docent: klopt het dat met dit plan een deel van de lesstof van H4 overgezet wordt naar H3 om 

de leerlingen zodoende beter voor te bereiden op de bovenbouw? 

Directie: dat klopt als het gaat om de vakken die gekozen zijn. 

Ouder: zijn er dan ook meer contacturen voor de profielvakken? 

Directie: voor economie komt er een extra lesuur. Voor andere vakken krijgen de leerlingen 

materiaal van de docenten (meer verwerking/meer verdieping). 

Docent: klopt het dat de profielkeuze in H4 met dit programma meer vastligt omdat leerlingen 

moeilijker van profiel kunnen wisselen mocht dat nodig/wenselijk zijn? 

Directie: dat klopt. Er moet dan individueel gekeken worden. 

Docent: in het document staat dat “de vakdocent een toets moet aanleveren die een leerling met een 

diepe onvoldoende met een voldoende moet kunnen maken”. De leerling moet toch de toets 

kunnen maken door goed te leren? 

Directie: het gaat erom dat de leerling een voldoende kan behalen wanneer de leerling er echt 

voor leert (reproductie).  

Directie: dit is een van de zaken die nog verbeterd moet worden. 

Docent: bij de doelen staat dat leerlingen meer motivatie zouden moeten hebben door een 

grotere kans op overgang. Hoe moet dat gemeten worden? 

Directie: motivatie moet zichtbaar worden doordat leerlingen zich inzetten tot eind schooljaar 

omdat zij vervroegd gekozen hebben voor vakken die zij willen volgen. Zij haken niet aan het 

begin van het schooljaar al af.  

Docent: zijn er andere scholen met een dergelijk vervroegde profielkeuze? En hoe zijn de 

bevindingen? 

Directie: die zijn er. Dit plan wordt daar gecontinueerd, dus dat is meestal positief.  

Ouder: voor de evaluatie van dit plan, en om het effect ervan te bepalen, zou je ook de overgang 

van H4 naar H5 moeten meenemen.  

Directie: staat genoteerd. 

Vakantieregeling 2022/2023 

De vergadering heeft gesproken over de keuzes voor de vrij te besteden dag. De opties zijn: 

- 23 december 

- 17 februari 

- 7 april 

- 11 april 
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Rondvraag 

Ouder: hoe wordt de kwaliteit van docenten gemonitord? 

Directie: op veel verschillende manieren, bijvoorbeeld door lesbezoeken, twee keer per jaar een 

gesprek met de direct leidinggevende (start- en voortgangsgesprek), docenten maken een 

persoonlijk ontwikkelingsplan, er vinden intervisiegesprekken plaats en middels diverse 

beoordelingsenquêtes. In het personeelsbeleidsplan is dit beschreven.  

Ouder: er is in deze vergadering een presentatie gegeven over het 20-80 onderwijs. Hoe 

verloopt het verdere proces? 

Directie: procesmatig is er reeds instemming door de MR verleend. Daarnaast komt het 20-80 

onderwijs later dit schooljaar nog middels een instemmingsverzoek op de lessentabel terug. 

Directie: de volgende vergadering wordt er aandacht besteed aan de totaalvisie op maatwerk. 

Daarnaast krijgt onze school veel complimenten vanuit de Raad van Bestuur hoe wij het als 

school doen. 

Docent: is er inmiddels een scenario geschreven voor de verhuizing van de school? 

Directie: er is een globale planning gemaakt die inmiddels gedeeld is met de organisatie.  

Docent: zijn er genoeg roosterposities voor de zaakvakken in de Von Flotowlaan. 

Directie: die zijn er.  
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Besluitvorming MR         15-02-2022 

 

Agendapunt: Besluit: 

Ter instemming 

Voortzetting experiment: 

vervroegde profielkeuze havo 3 

in de schooljaren 2021-2022 en 

2022-2023 

De vergadering stemt in (7 voor, 5 tegen). 

 

De MR adviseert de directie met klem om onderstaande 

punten mee te nemen, dat: 

 

- Het programma goed geëvalueerd wordt 

(cijfermatig, motivatie, doorstroom H4-H5) en met 

een positieve evaluatie voortgezet wordt indien de 

MR daarmee instemt. 

- Onderzocht gaat worden voor welke vakken de 

leerstof na periode 2 vanuit H4 meegenomen kan 

worden naar H3 om de leerlingen hiermee te 

ontlasten. 

- De onderzoeksopdracht nader uitgewerkt wordt 

(eisen, opzet) en nagedacht wordt of de 

onderzoeksopdracht niet wringt als het gaat om 

de motivatie van leerlingen voor het verrichten van 

onderzoek. 

 

Ter instemming 

Vakantieregeling 2022/2023 

De vergadering stemt in om onderstaande opties mee te 

nemen in de uit te zetten enquête onder het personeel 

zodat de MR naar aanleiding van de uitslag de keuze 

maakt voor de vrij te besteden dag. 

 

De opties zijn: 

- 23 december 

- 17 februari 

- 7 april 

- 11 april 

 

Ter advisering 

Aangepaste begroting 

De vergadering adviseert unaniem positief. 
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Actiepunten vanuit de MR 

    

 Actiepunten doorlopend Verantwoordelijk Datum 

 

 

 

MR leden sturen tekstuele opmerkingen naar de 

secretaris. De secretaris stuurt deze door naar de 

schoolleiding. 

 

Secretaris MR 

 

doorlopend  

 Actiepunten langere termijn 

 De directie inventariseert bij de secties of de 

secties blokuren ingeroosterd zouden willen 

hebben voor de optimalisering van het 

lesrooster. De directie inventariseert tevens bij de 

leerlingenraad wat de ervaringen zijn over de 

blokuren. De directie informeert de MR hierover. 

Directie April 2022 

 Nagaan of er al een keuze is gemaakt in de tool 

die gebruikt wordt voor de foutenanalyse bij 

summatieve toetsen (bijlage 2 pagina 17 van 

document schoolprogramma NPO) en de MR 

hierover informeren 

Directie en 

toetsdeskundige 

Later dit 

schooljaar 

  

 

 

 


