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Conceptverslag MR vergadering 12 december , online via Teams Actie 
door 

   

 Aanwezig   
De personeelsgeleding Wilbert Eenhuizen, Cees Fransen, John van Pomeren, 

Helma van Puijenbroek (secr), Jaco Spitsbaard (vz), 
Tineke Teeuw 

Leerlingengeleding  Evianne Jacobs 
Oudergeleding Ariette Belgraver, Jeffrey Versluis, Karline Welink, 

Tim Kuipers 
Directie                                                 Hanneke Lugtenburg 
Afwezig  - 
 

 

 EERSTE GEDEELTE, alleen MR leden  

1.  Opening en vaststellen agenda 
- de agenda wordt zonder wijziging vastgesteld 

 

 -   

2.   Mededelingen 

- Vacature ouderlid ACG en leerling AMXL; Er hebben zich (nog) geen 
gegadigden gemeld. 

- bloemetje naar Kees. 
 

 

3.   Ingekomen en uitgegane stukken 

- De besluiten brief van 7 november wordt ter kennisname aangenomen 

 

4.   Stukken op de sites: 

- Leerlingen reglement; Er zijn toch nog een aantal tekstuele aanpassingen 
nodig. Deze zullen naar Helma gemaild worden. 
Daarnaast lijkt het tegenstrijdig als je stelt dat leerlingen zich tot 17.00 uur 
beschikbaar moeten stellen, maar dat een leerling kan moeten nablijven 
tot 17.30 uur. We vermoeden dat er bedoeld wordt dat lessen eventueel 
tot 17.00 uur kunnen duren, maar dat een leerling soms moet nablijven 
tot 17.30 uur.  
Navraag bij directie is gewenst 

- Toetsprotocol;  wordt er geen onderscheid gemaakt tussen summutieve 
en formatieve toetsen. Vraag meenemen en volgende keer terug. op de 
agenda. 
Is het mogelijk om ingevoerde cijfers/ notificaties pas na lestijd openbaar 
te maken? Op deze manier kan de docent wel nakijken en cijfers in Som 
zetten, maar worden de lessen van andere docenten hierdoor niet 
gestoord. 
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5.  Voorbespreking 2de gedeelte  

 - Er wordt gesproken over het beste moment voor de tweede meivakantie 
week.  

 
 

 TWEEDE GEDEELTE, directie en MR leden  

1.  Opening en vaststellen agenda 
- de agenda wordt zonder wijziging vastgesteld 

 

 



 

2.  Concept verslag 7 november 2022   
N.a.v.:  
-  scan van Vitalis, daar moeten we nog achteraan. Het schiet niet op, Jolanda kan geen 
contact krijgen met Vitalis. 
- Info dag ACG was ook heel goed, had niet beter georganiseerd kunnen worden. Druk 
bezocht. 
- PB uren zijn inmiddels verhoogd van 40 naar 63, voor dit schooljaar 

 

3.  Mededelingen van de Rector 

- PB uren: In de CAO onderhandelingen , persoonlijk budget, van 50 naar 90 
uren. Op AMXL lijkt dit makkelijker op te lossen dan op de ACG.  Alle 
locaties zijn inmiddels bezocht voor uitleg over de PB uren. OOP is het nog 
lastiger. We wachten 20 december af, dan ligt het voorstel voor aan de 
GMR. ( note secr. De GMR heeft ingestemd) 

- Vervanging Kees Siemann; sinds twee weken is er een interimmer.  Deze 
neemt de lopende zaken op zich. Kees is herstellende.  

- Cito trainingen voor groep 1 achter de rug. Er komt een evaluatie voordat 
groep 2 gaat starten. 

- De verbouwing van het ACG start in de kerstvakantie. 2 lokalen in het 
open leercentrum 

- weinig langdurig zieken. Toch wel kortdurend zieken. Helaas kunnen niet 
alle lessen meer vervangen worden. 

 

4.  NPO verantwoording 

- Tot eind 2025 is er geld. We raken aan het vele geld gewend maar straks 
moeten we toch met minder verder. Met name terug gaan in het aantal 
OA’s op de AMXL zal een hard gelag worden. Ze functioneren heel goed.  
Eind examen eisen zijn weer terug op het oude niveau. Alleen een ruimer 
tweede tijdvak is over.  

 

5.  Voorstel vakantie regeling 
De tweede meivakantie week willen we voor de reguliere week plakken. Een gevaar kan 
zijn dat de week na de mei vakantie slechts uit 3 lesdagen bestaat. Er zou dan veel 
gespijbeld kunnen worden.  Niet meegaan met de andere scholen levert voor gezinnen 
met kinderen op andere scholen ook problemen. We kunnen van die tweede dag een 
soort organisatie dag van maken of thuis werkstudie dag voor de docenten. Leerlingen 
zijn dan gewoon vrij. Dus ma-di-wo school en vrij op donderdag (hemelvaart) en de dag 
erna leerlingen vrij en voor de personeelsleden een thuis werkstudie dag. 

 

6.  Collectief gedeelte werkdruk verminderende middelen. 
Komt later terug op de agenda 
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 DERDE GEDEELTE, alleen MR leden  

1.  Stemming op: 

- Vakantieregeling: 9 voor , 1 tegen 

 
 

 
 

 

Vergaderdata 2022-2023 

19/9, 07/11, 12/12, 23/1, 13/3, 17/4, 22/5, 7/6 ( formatie), 26/6 

 

Afkortingen: 

 

 

DB: Dagelijks bestuur, voorzitter en 

secretaris 

CAO: collectieve arbeidsovereenkomst 

CvB: college van bestuur 

HR: Human Resource 

NPO: Nationaal onderwijs programma 

OOP: onderwijsondersteunend personeel 

OP: onderwijzend personeel 

PO: primair onderwijs 

SHR: Strategisch Human Resources 

TBB: toekomst bestendige bedrijfsvoering 

VO: Voortgezet onderwijs 



 


