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Onderwerp: 
 

Toelichting: 

1. Opening en vaststelling agenda 
 
 

 

2. Notulen vorige vergadering                                          - zie bijlage 1 De conceptnotulen van 16 juni jl. worden ter vaststelling aan de vergadering 
voorgelegd.  

3. Vervolg bijeenkomst o.l.v. Willem van der Lugt      - zie bijlage 2 Een foto van sheets zijn eerder aan de MR toegezonden en worden 
nogmaals in de bijlage meegestuurd. De vergadering wordt gevraagd of en 
in welke vorm een vervolg gegeven kan worden aan de bijeenkomst van 31 
augustus jl. 

4. Draaiboek corona                                                           - zie bijlage 3 
Ter instemming, artikel 10 lid 1e van de WMS 

In het najaar van 2022 kunnen we opnieuw te maken krijgen met een 
opleving van het coronavirus. Het ministerie van OCW heeft met 
onderwijsorganisaties een plan gemaakt om daarop voorbereid te zijn: het 
sectorplan corona. Aan schoolbesturen is gevraagd draaiboeken voor de 
eigen scholen te maken en deze voor 1 oktober voor te leggen aan de MR. 

5. Korte evaluatie en vooruitblik NPO                           - zie bijlage 4 
Ter instemming, artikel 10 lid 1b van de WMS 

Voor de zomervakantie is gestart met een eerste evaluatie. Dit leidt tot een 
eerste aanpassing voor de korte termijn. Op dit moment wordt een 
uitgebreidere schoolscan voorbereid waaruit een herzien NPO-plan zal 
voortkomen.  

6. Geactualiseerd protocol crisiscommunicatie            - zie bijlage 5 
ter instemming, artikel 10 lid e van de WMS 

Een evaluatie van het protocol crisiscommunicatie heeft geleid tot enkele 
wijzigingen. De MR wordt gevraagd om instemming waarna het protocol in 
het handboek RSG vervangen zal worden. De wijzigingen zijn geel 
gemarkeerd. 

7. Portefeuilleverdeling directie onderwijs                   - zie bijlage 6 
ter advisering artikel 11 lid i van de WMO 
 

Jaarlijks wordt aan de MR advies gevraagd over de portefeuilleverdeling van 
de directie onderwijs. 

8. Mededelingen/agendapunten ter informatie          - zie bijlage 7 
 

a. Subsidieaanvraag verbetering basisvaardigheden 
b. Wijziging PTA 22-23 wiskunde, CKV en PWS (zie bijlage 7a) 

 
c. Examenreglement (zie bijlage 7b) 
       Reden van wijzigingen: er zijn zaken aan het examenreglement    
       toegevoegd die al jaren op de beschreven werkwijze worden  
       uitgevoerd, maar niet waren opgenomen in het examenreglement. 
 
d. Bekrachtigen tekstuele wijziging reglement rapportvergaderingen en 

bevorderingsnormen 22-23 (zie bijlage 7c) 
       De bevorderingsnorm is niet aangepast, maar er is wel een tekstuele  
       wijziging doorgevoerd, omdat dit verwarring gaf. Zie pagina 5. Tekst die     
       verwarring gaf is weggehaald: “Een cijferbeeld dat voldoet aan de  
       landelijke slaag-/zakregeling waarbij de cijfers voor CKV en het   
       combinatiecijfer niet meetellen”. De bevorderingsnorm wijkt namelijk  
       af van de bevorderingsnorm en is derhalve tegenstrijdig en onjuist. 
 
e. Leerlingtelling 1 oktober 2022 
f. Verschuiving aardrijkskunde in de lessentabel 2022-2023 
g. Aftreden voorzitter/verkiezingen oudergeleding 
h. Managementrapportage jan t/m juli 2022 (zie bijlage 7d) 
i. Voorbereiding instemmingsprocedure begroting/meerjarenbegroting 
j. Voortgang onderzoek naar bestuurlijke fusie RSG-MC 

 

9. Rondvraag en sluiting 
 

 

 

 
 

Agenda vergadering Medezeggenschapsraad d.d. 3 oktober 2022 
Aanvang: 19.30 uur 

19.00 uur vooroverleg (zonder CvB) 


