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________________________________________________________________ 

 

1. Opening door Koos, van harte welkom.  

2. Mededelingen 

Er zijn nieuwe notulen van het npo. Ze worden in teams erbij geplaatst.  

3. Vaststellen agenda  

Zonder wijzigingen vastgesteld 

4. Vaststellen verslag: Concept notulen 29 juni (1. redactioneel, 2. n.a.v.) 

Vastgesteld 

5. MR 2122-001 Examenreglement (instemming) 

Er zijn een paar punten van discussie, de directeuren willen graag één lijn, en (dus) 

niet dubbel afronden. (5,45 wordt 5,5 wordt 6)  

Er staat een punt in over het cspe, dat het in het tweede tijdvak moet, dat is niet 

correct, die zin kan eruit.  

Voor komend jaar is het een goed idee om het examenreglement voor de 

zomervakantie als stuk aan te leveren. Dan kan er eerder naar gekeken worden, en 

dan kunnen er ook wijzigingen in aangebracht worden.  

 

Er wordt ingestemd, mits er een aanpassing is op de regeling van de 5,45. We willen 

dit graag in het voordeel van de leerling aangepast hebben. 

 

6. MR 2122-002 NPO gelden (instemming)  

Voor de zomer is er gestart met alle schoolscans om te bekijken wat er nodig is om 

de achterstanden die leerlingen hebben opgelopen weg te werken. Per vestiging is 

de ondersteuningsbehoefte vastgesteld. Uit de ‘menukaart van interventies’ is 

gekozen wat er per locatie ingezet kan worden.  

De echte inzet wordt op de vestigingen vastgesteld en besproken met de deelraden.  

Voor alle vestigingen kan gebruik gemaakt worden van ‘student in school’ een 

samenwerkingsverband van de Rug/NHL-Stenden om studenten vakinhoudelijke 

bijles te laten geven.  



De plannen worden nu besproken en uitgerold en na de herfstvakantie moet alles in 

werking gaan treden.  

Er wordt vooral instemming gevraagd op het proces (zoals het tot nu toe gegaan is).  

De vestigingen zijn geholpen door kwaliteitszorg en door Lucette Koster om de 

plannen te maken, in het CDO wordt dan vastgesteld of dit voor alle vestigingen dan 

het goede idee is. Alle plannen moeten binnen twee weken vastgesteld zijn zodat er 

op 1 oktober gestart kan worden.  

 

Er wordt ingestemd 

 

7. Corona maatregelen (ter bespreking, geen stuk) 

De anderhalve meterregel gaat eraf, de mondkapjesplicht verdwijnt ook. Dat is erg 

fijn. Nog anderhalve week handhaven. Er was nog wel een aantal leerlingen snel 

besmet, wisselend per vestiging. De GGD is weer op orde en doet weer bron- en 

contactonderzoek.  

Er zijn veel vragen geweest van ouders over het protocol. Volgens het protocol 

mogen leerlingen die gevaccineerd zijn op school blijven bij contact met besmette 

anderen, en leerlingen die niet gevaccineerd zijn niet. Dit is echter niet houdbaar, we 

mogen niet discrimineren op basis van medische informatie.  

Buitenlandse reizen worden dit kalenderjaar nog niet georganiseerd. Op dit moment 

zitten daar teveel haken en ogen aan. Begin december wordt er gekeken wanneer 

het wel weer kan. Hopelijk volgend voorjaar.  

Eéndaagse reizen in Nederland mag wel. 

 

8. Rondvraag   

- Ruben: Er is een nieuwe regeling (8%regeling) voor docenten die lesgeven op 

scholen met leerlingen uit achterstandsgebieden. Een aantal collega’s zou daar 

dan voor in aanmerking komen, met name op Kluiverboom en Selion. Op dit 

moment zijn er 3 scholen die daarvoor in aanmerking komen, dat zijn de ISK, 

Simon van Hasselt, en Werkman-vmbo.  

Er is een helpdesk, daar is inmiddels contact mee en er wordt uitgezocht of de 

collega’s van Kluiverboom en Selion daar wellicht ook aanspraak op kunnen 

maken.  

 

- Ron: De pmr heeft instemming op het functiebouwwerk. Er is één functie waar dat 

niet voor geldt, dat is een persoonsgebonden functie. Het bestuur kan ervoor 

kiezen om deze functie toe te kennen. Zodra de persoon vertrekt, vervalt ook de 

functie. 

Deze functie is door Nol Benders toegekend aan Willem Dusseldorp, hij heeft een 

persoonsgebonden functie in schaal 14 gekregen.  

 

- Erik: Waarom moeten leerlingen in de zomervakantie hun boeken ophalen? We 

sturen de vraag door naar de deelraad. 

  

- Lotte belt morgen met het examenloket mocht dat nog nieuwe zaken opleveren, 

laat ze dat weten aan Ron. 

 

9. Sluiting door Koos, om 20.51 uur. Allen hartelijk dank voor tijd en aanwezigheid.  



 

 

 


