
Notulen van de 6e MR-vergadering 2021-2022 van de  

Plaats: bestuursbureau 

Datum: 5 juli 2022 

Aanvang: 19.00 uur 

Eindtijd: ca. 21.00 uur 

________________________________________________________________ 

 

1. Opening, door Koos, de laatste keer. Er nemen veel mensen afscheid vandaag.  

  

2. Mededelingen  

Ron: Er is een nieuw draaiboek voor corona. Van donkergroen tot donkerrood 

ongeveer. Elke school moet hiervoor een draaiboek maken, dit draaiboek moet voor 

1 oktober door de mr worden vastgesteld.  

 

3. Vaststellen agenda 

8b wordt jaarverslag 

4. Vaststellen verslag: Concept 12 april (1. redactioneel, 2. n.a.v.)  

Vastgesteld 

 

5. MR2122-020 examenreglement 2022-2023 

Het examenreglement is niet eerst met de examensecretarissen besproken. Het 

lijkt ons goed om dit nog wel te doen, omdat een aantal zaken ondervangen had 

kunnen worden door het eerst daarlangs te laten gaan.  

Een aantal zaken viel ons al op, 3.4 een aantal mensen mag geen zitting hebben 

in deze commissie, de teamleider mist in dit rijtje. 4.3, de genoemde maatregelen 

zijn vrij fors. Het gaat er vooral om dat er goed wordt gekeken naar wanneer iets 

een onregelmatigheid is. Op het moment dat dat zo is, kun je niet veel anders 

meer doen dan deze maatregelen toekennen. 

9.7 Afrondingskwestie, voor vakken die afgerond worden met een schoolexamen, 

mag een 4,45 afgerond worden als 5. Het voorstel is om alles gelijk te trekken, en 

om een 4,45 af te ronden naar een 4.  

11.4 Herkansingsmogelijkheid, deze stond er eerder niet in, wat doet dit met de 

vestigingseigen afspraken? 

Op dit moment wordt het examenreglement vastgesteld per jaar. Als het 

aangepast wordt, kan dat betekenen dat (bijvoorbeeld in de afrondingskwestie) 

het cijfer van een leerling ineens anders is. Is het mogelijk dat een reglement 

geldt per cohort ipv per jaar?  

Hoe zit het met de borging van dit document? Komt er een standaard overleg 

tussen examensecretarissen om dit te bespreken? Dit was eerder wel zo, het 

komt in elk geval komend jaar weer terug. Dit valt onder de verantwoordelijkheid 

van kwaliteitszorg.  

Deze punten worden besproken met de examensecretarissen. Het reglement 

komt op 20 september terug.  



 

6. MR2122-023 Jaarrooster 2022-2023 

Document is beschadigd, het klopt vast. 

 

7. MR 2122-024 Wijziging statuten en reglementen 

Het document is aangepast, we zouden graag nog bij de verdeling van de zetels 

willen aanpassen dat er vanuit elke vestiging een medewerker komt, en dat er 

één zetel komt vanuit de gezamenlijke ondersteunende diensten. Er blijven dan 3 

restzetels over. Een restzetel is beschikbaar voor iedereen, er geldt een 

maximum van 2 zetels per vestiging.  

 

8. MR 2122-025 IBP rechten van betrokkenen 

In het geval van vermoeden van kindermisbruik, dan gaan we terughoudend om 

met het recht van inzag. We volgen dan het protocol kindermishandeling.  

 

9. Rondvraag 

Fenna: Wordt er nog moeite gedaan om extra leerlingen in de mr te krijgen? Nu is er 

maar 1. 

   

10. Sluiting 

 

 

 


