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Onderwerp: 
 

Toelichting: 

1. Opening en vaststelling agenda 
 
 

 

2. Notulen vorige vergadering                                          - zie bijlage 1 De conceptnotulen van 8 februari jl. worden ter vaststelling aan de 
vergadering voorgelegd.  
 

3. Evaluatie leerlaagcoördinatie en beleidsvoorstel vanaf 2022-
2023                                                                                   - zie bijlage 2 
 
ter instemming 
 

 

4. Actualisatie functiebouwwerk OOP                            - zie bijlage 3 
ter instemming, artikel 12 lid i van de WMS 
 

 

5. Formatieplan 2022-2023                                               - zie bijlage 4 
ter instemming, artikel 10 lid 1b van de WMS 
 

 

6. Handboek RSG Enkhuizen                                            - zie bijlage 5 
      ter instemming, artikel 10 lid e van de WMS 

a. Protocol beeldschermbril  -bijlage 5a 
b. Regeling vermoeden misstand (klokkenluidersregeling) -bijlage 5b  
c. BHV-plan -bijlage 5c  

 

7. Schoolgids 2022-2023                                                    - zie bijlage 6 
ter instemming, artikel 13 lid g van de WMS 

a. Schoolgids algemeen 
b. Ouderbijdrage 2022-2023 

ter instemming, artikel 13c/14 lid2g van de WMS 
c. Lessentabel ter instemming  

 

8. Beknopte jaarplanning 22-23                                      - zie bijlage 7 
  

a. Beknopte jaarplanning/vakantieregeling  
       ter advisering, artikel 11 lid l van de WMS 
 
b. Organisatie van de school  
       ter advisering, artikel 11 lid f van de WMS 

9. Evaluatie schoolplan                                                      - zie bijlage 8 
 

a. Evaluatie – bijlage 8a 
b. Initiatief Brede vorming: experiment burgerschapslessen - bijlage 8b  

ter advisering, artikel 11 lid e van de WMS 

10. Reglement rapportvergaderingen en bevorderingsnormen                                                         
                                                                                            - zie bijlage 9 
ter instemming, artikel 10 lid 1b van de WMS 
 

 

11. Examenreglement                                                        - zie bijlage 10 
ter instemming, artikel 10 lid 1b van de WMS  
 

 

12. Mededelingen/agendapunten ter informatie 
 

a. Concept jaarverslag 2021 
b. Werkwijze digitalisering rapporten 
c. Bestuursgesprek met Inspectie – 5 juli 2022 
d. Vergoeding ouder- en leerlinggeleding 
e. Verkiezingen PR (aftreden Ibrahim Akyol, benoeming Joeri Cornelisz) 
f. Werving directielid atheneum 

13. Rondvraag en sluiting 
 

Volgende vergadering 16 juni 2022 – agendapunten: 
-PTA’s 22-23 
-Functiefamilie (t)oa 
-Actualisatie verzuimprotocol 

 
  
 

Agenda vergadering Medezeggenschapsraad d.d. 24 mei 2022 
Aanvang: 19.30 uur 

18.30 uur vooroverleg (zonder CvB) 


