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________________________________________________________________ 
 

1. Opening door Koos, iedereen van harte welkom.  

2. Mededelingen, geen 

3. Vaststellen agenda, ongewijzigd vastgesteld.  

4. Vaststellen verslag: beide verslagen worden zonder wijzigingen vastgesteld, zowel 

pmr als mr.  

5. 2122-016 overgangsnormen (informatie)  

Net als vorig jaar komt er weer een duimregeling voor de leerlingen in klas 3. Zij 

mogen een vak dat ze niet in hun pakket kiezen laten vallen, of niet mee laten tellen.  

6. 2122-017 oplegger reglementen (informatie)  

Dit deel was al gepasseerd, omdat het wijzigingen betrof die landelijk doorgevoerd 

moesten worden. De wijzigingen zijn doorgevoerd en toegepast bij het eindexamen.  

7. 2122-018 ipb en functiehuis 

Bij beide documenten is het nog onvoldoende duidelijk wat de wijzigingen zijn ten 

opzichte van het vorige functiehuis en het vorige ipb. 

Bij het functiehuis wordt besloten dat er in een kleine groep gekeken wordt naar de 

verschillen en dat de functies waarvan onduidelijk is of ze eerder zijn gepasseerd, 

opnieuw bekeken worden en opnieuw aangeboden worden. Dit zal de volgende 

vergadering gebeuren.  

Voor wat betreft het ipb, dit document is behoorlijk aangepast. Er staan veel 

verwijzingen in naar documenten en het is niet duidelijk of al deze documenten er zijn 

en of ze up-to-date zijn. Ook voor het ipb wordt er een actie in kleine kring gepland 

om eerst te bekijken of alles compleet en kloppend is, en daarna wat er eventueel 

opnieuw door de mr moet.  

8. Rondvraag   

Opmerking. Zodra de statuten erdoor zijn, zullen er verkiezingen worden 

uitgeschreven voor een behoorlijk aantal nieuwe mr-leden. De vooraankondiging 

komt voor de vakantie, mensen hebben dan voldoende tijd om te reageren, en na de 

vakantie zijn dan de verkiezingen.  

Sluiting door Koos, allen hartelijk dank voor tijd en aanwezigheid.  

 


