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Agenda/actie- en besluitenlijst MR-vergadering 24 november 2022 (19:00-21:00 uur, 
Personeelskamer Bonnefanten College) 

 

ONDERWERP EIGENAAR STATUS BIJLAGE DEADLINE 
ACTIE 

AF 

1. Formatieplan 2022-2023 
Format maken voor instemmingen en adviezen. Wie moet wat voor 
wanneer doen.  
Terugkomend op de notulen van de vergadering van 7 juli: doelen en 
functie-eisen van servicecenter en de kolomcoördinatoren gaan alsnog 
verstrekt worden. 
16 maart evaluatie van de de doelen en de functie-eisen, zodat voor de 
nieuwe formatie advies/instemming gegeven kan worden over deze twee 
onderwerpen. 

PM Ter 
instemming 

 7 december ter voorbereiding 
voor de vergadering van 22 
december.  
Anne maakt het format voor 
advies/instemming.  

v 

2. Sectorplan Covid  
Hoe zit het met de ventilatie/CO2-meters? 
Het enige advies van de overheid: ramen open. De meters in de klas zijn in 
principe overbodig, omdat we weten dat ze na 15 minuten afgaan. We 
moeten ventileren. Leerlingen zouden jassen aan moeten kunnen houden.  

PM 
 

Ter 
instemming 

Sectorplan 
Covid 

Stukje in nieuwsbrief plaatsen 
over jassen in de klas. Wil je 
meten, laat het weten. Ilse typt 
dit.  

v 

3. Enquête discriminatie  
Hoe voelen leerlingen zich op school? Discrimineren groot woord, maar 
voelen ze zich mogelijk onveilig op enige manier?   
We pakken dit op met de leerlingenraad. Kunnen we leerlingen 
aanmoedigen om contact met de leerlingenraad op te nemen als de 
leerling onveiligheid ervaart? 
Veiligheid blijft een lastig en belangrijk onderwerp. We zouden de pauzes 
gescheiden kunnen maken, maar dit bemoeilijkt het maken van een goed 
(les)rooster. 

Ouderraad Ter 
informatie 

 Bespreken volgende vergadering 
leerlingenraad.  

v 

4. MR-reglement Marc en 
Anne 

Ter 
informatie 

 Volgende vergadering samen 
uitwerken. 

v 

5. MR-activiteitenplan 
 

Marc en 
Anne 

Ter 
informatie 

 Volgende vergadering samen 
uitwerken.  

v 



 

2 
 

6. Werkdruk leerlingen (aantal toetsen) 
Een PTO voor alle vakken zou een idee kunnen zijn om iedereen een beeld 
te geven van hoeveel toetsen iedereen geeft.  
Expertise van buiten is misschien een idee. Hoe pakken andere scholen 
het aan? Hoeveel toetsen zou een vak mogen geven? Meer formatief 
toetsen? We zouden een toetsbeleid moeten hebben.  

Anne Ter 
informatie 
 

 Stukje schrijven in de nieuwsbrief: 
kijk naar de werkdruk van de 
leerlingen.  
Vraag doorsturen naar Marlies en 
daarmee ook naar de groep 
determinatie heterogene groepen 
of kolomcoördinatoren. 

v 

7. Armoede in de scholen 
Het vragen/onderzoeken is te lastig. Kunnen we niet een pilot starten? 
Terra Nigra doet het ondertussen al. PM is hier ook al wel mee bezig. Het 
wordt binnen de gemeente besproken. Is het een idee om te lobbyen 
richting gemeenteraad?  
 

Souâd Ter 
informatie 

 PM gaat informatie navragen bij 
de organisator van Terra Nigra.  

 

8. Planners/Itslearning/Somtoday 
Er bestaat een mogelijkheid om Somtoday als ELO te gebruiken. Dit kan 
eigenlijk pas vanaf 24-25. Er gaat een nieuwe aanbesteding komen in ‘26. 
PM heeft ons een e-mail gestuurd met verdere informatie hierover. Voor 
nu weten we met z’n allen nog niet goed hoe we dit het beste kunnen 
aanpakken.  

Anne en 
Marc 
 

Ter 
informatie 

 Rondvragen bij andere scholen. 
Hoe pakken zij dit aan? Marc en 
Anne stellen vragen bij andere 
scholen.  

 

9. W.v.t.t.k. 
Toekomstvisie. 15 december (16:00-18:30) worden werknemers 
bevraagd. 19:00-21:30 de ouders diezelfde dag. 19 december gesprek met 
de leerlingen (llr). 22 december (15:00-17:00) MR (drie leden). 
Vrijwillige ouderbijdrage.  
We komen hier nog een keer op terug. De vraag is eigenlijk: willen we dit 
nog? De meningen zijn daarover verdeeld. Iedereen begrijpt alle kanten.  
Afspraak Formatieplan. Ilse plant een moment in om het formatieplan en 
de begroting te bespreken met de PMR.  

   Ilse plant een moment om het 
formatieplan en de begroting te 
bespreken met de PMR. 

v 

10. Rondvraag 
Dif bij ak en gs wordt gebruikt als reguliere les. In de eerste periode 
gedogen we dat. 
Nieuw lid leerlingenraad werven. 

    Ilse stuurt weer de brief rond + 
iets in de nieuwsbrief voor de 
docenten.  

v 
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Extra toevoeging bij agendapunt ‘Formatieplan 2022-2023’ 
 
Bij de instemming van het servicecenter en het formatieplan in de vergadering van 7 juli is gevraagd naar de specificering van de invulling van de nieuwe 
functie binnen het servicecenter. Hier is eigenlijk een nieuwe functie ontstaan: die van Michel Hardij die alles overziet. Daarnaast is in die vergadering ook 
gesproken over de nieuwe taak van de kolomcoördinatoren. Ook hiervan was toentertijd nog geen inhoudelijke omschrijving op papier. Wij willen voor 
zowel de werknemers die deze functies/taken vervullen als voor de volledigheid van ons instemmings-adviesrecht dit wel graag op papier zien. Inhoudelijk 
vragen wij ons af:  

- Wat zijn de werkzaamheden binnen deze functie/taak; 
- Met welk(e) doel(en) is deze functie/taak opgesteld; 
- Hoe weten de werknemers wanneer dit doel behaald is?  
 

 

 

 

 

  


