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1. Welkom 

De voorzitter verwelkomt de gasten en de nieuwe vertegenwoordigers van de 

leerlingen. 

 

2. PTA 

De sectievoorzitter (SV) Nederlands schuift aan om de wijzigingen in het PTA 

van 4 VWO te bespreken. 

MR: Vorig schooljaar waren de toetsen bij het vak Nederlands in 4 VWO 

formatief, bij wijze van een pilot. Dit jaar zijn de summatieve toetsen weer 

teruggeplaatst in het PTA. De inhoud van het PTA is aan de vaksecties. We 

spreken in de MR al enkele jaren met de schoolleiding over de hoeveelheid 

toetsen en de overgang naar meer formatieve evaluatie, dus we waren 

benieuwd naar de bevindingen van de sectie Nederlands. 

SV: De pilot is gedurende de periodes geëvalueerd. Aan het einde van het 

jaar hebben we besproken wat we wilden behouden en wat we liever niet 

wilden behouden. We hebben ervaren dat het niet werkt als maar één vak 

formatief werkt en de andere vakken summatief. Het formatief evalueren werkt 

wel, maar in deze context werkte het minder. Als de leerlingen een toetsweek 

hadden ging de prioriteit van de leerlingen naar de summatieve toetsen en 

niet naar de formatieve onderdelen van Nederlands. Het lezen van boeken 

werd niet door de leerlingen uitgesteld, waarbij het mondelinge element 

misschien wel meespeelde. Ook kregen we hierdoor beter inzicht in het 

proces.  

 

OMR: Is het ook door de leerlingen geëvalueerd? 

SV: Dit is in kleine groepjes gedaan. 

 

OMR: Behouden jullie dan wel de tussentijdse meetmomenten? 

SV: Zeker, deze behouden we. 

 

PMR: Wat zou de school van deze pilot kunnen leren? 

SV: Als de school echt de nadruk gaat leggen op formatieve evaluatie als alle 

secties hierin meegaan waardoor het ook voor de leerlingen normaal wordt.  

 

OMR: Het telde wel mee als schoolexamencijfer? 

SV: De leerlingen kregen een onvoldoende / voldoende / goed voor de 



opdrachten. Dit was in het examenreglement opgenomen. Het was misschien 

zelfs strenger dan normaal omdat ze voor alle onderdelen een voldoende 

moesten hebben.  

 

OMR: Het lijkt erop alsof er nu meer summatieve toetsen zijn dan bij andere 

vakken. 

SV: Dat hebben we bewust gedaan omdat leesvaardigheid een belangrijke 

vaardigheid is voor het eindexamen en dat willen we graag blijven monitoren. 

De formatieve evaluatie is ook niet gestopt, dit doen we nog steeds 

gedurende de periode. Alléén formatieve evaluatie is ook niet de meest 

wenselijke manier gebleken. Als de volledige school dit gaat doen kan dit 

werken.  

 

OMR: Het proces naar minder toetsen is lang geleden ingezet, maar het 

formatieve element is misschien nog niet zo goed van de grond gekomen. Zijn 

er op dit moment meer formatieve toetsen dan voorheen?  

SV: Formatieve evaluatie is natuurlijk meer dan alleen toetsen geven, dat is 

veel breder. 

SL: Dit is continu onderdeel van het gesprek. Het toetsbeleid staat dit jaar op 

de agenda, hierin bundelen we de ervaring die we hebben opgedaan in de 

verschillende secties. Het belangrijkste is dat we de ontwikkeling van de 

leerlingen monitoren.   

 

OMR: Ook de leerlingen moeten leren hoe ze met deze formatieve evaluatie 

om moeten gaan.  

VZ: Er zijn veel verschillende mogelijkheden om formatief te evalueren, het is 

een combinatie van verschillende factoren.  

SL: Juist door veel te oefenen leren de leerlingen hoe ze dit moeten doen.  

 

PMR: Goed om dat mee te geven ook aan de secties dat de formatieve 

evaluatie succesvol is en dat dit niet betekent dat we niet verder moeten gaan 

hiermee.  

 

PMR: Heel fijn dat jullie dit gedaan hebben. Moedig dat jullie dit opgepakt 

hebben.   

 

De MR dankt de sectievoorzitter voor de toelichting en gaat verder met het 

algemene deel van het PTA. 

 

PMR: In het 4 HAVO PTA NLT valt de weging van de Praktische Opdrachten 

op.  

 

PMR: Vorig jaar hebben we aan deze tafel een gesprek gehad over het aantal 

handelingsdelen in het PTA, en de afwezigheid van opmerkingen hierover in 

het examenreglement. Het is goed om te zien dat het aantal handelingsdelen 



flink is afgenomen. Het valt wel op dat Duits nog steeds best een aantal 

handelingsdelen in het PTA heeft staan. Worden deze handelingsdelen 

formatief gedaan, aangezien in het examenreglement staat dat een 

onvoldoende voor een handelingsdeel betekent dat het handelingsdeel 

overgedaan moet worden?  

SL: Een hele goede vraag. Duits heeft onze aandacht en met de sectie worden 

gesprekken gevoerd. De nieuwe examencommissie heeft samen met de 

sectie naar het PTA gekeken en hoe je de ontwikkeling van de leerlingen kunt 

monitoren. Een goede vraag om aan de sectie te stellen.  

OMR: Opvallend dat het voornamelijk om woordjes gaan. De eerste toets telt 

wél mee, en de rest dan weer niet.  

 

Antwoord van de sectie Duits op de schriftelijke vragen: 

Worden de handelingsdelen dan op een formatieve manier getoetst waarbij de 

leerlingen de toets telkens opnieuw mogen maken als ze een onvoldoende 

halen? 

Ja, de leerlingen leren de woordjes met een app, waarin wij ook de 

voortgang kunnen zien. Leerlingen gaan net zo lang door met leren tot ze 

het 100% kennen. 

 

De woordjestoetsen zijn handelingsdelen, behalve de eerste woordjestoets 

van het schooljaar. We vroegen ons af welke gedachte erachter zit om deze 

toets niet als handelingsdeel op te nemen? 

Over welke leerlaag gaat deze vraag? In 4H en 5V worden bij mijn weten 

alle woordjes als handelingsdeel getoetst. In 4V staat een toets 

basiswoordenschat en grammatica voor een cijfer in het PTA. Het is niet 

alleen een woordjestoets, maar ook basisgrammatica, die getoetst wordt 

in combinatie met de geleerde woorden. De woorden zijn 

basiswoordenschat vanuit de onderbouw. Het gaat dus om herhaling. 

 

De medezeggenschapsraad stemt in met de PTA’s  (WMS artikel 10b). 

 

3. Mededelingen 

SL: We zijn verheugd dat we een vervanger hebben voor een langdurig zieke 

collega bij het vak TO.  

 

SL: We zijn in gesprek met Lucas Onderwijs over de constructie omtrent het 

gebouw. In het verleden zijn afspraken gemaakt voor dertig jaar. In de 

komende jaren gaan de kosten flink omhoog. In de begrotingsgesprekken zal 

dit worden meegenomen. We komen niet onder het contract uit in ieder geval. 

Ons doel is op een normale manier onderwijs verzorgen en dat dit op de 

lange termijn geen probleem gaat worden voor deze school. 

 

OMR: De inflatie wordt door de energieprijs gedreven waardoor we meer 



gaan betalen door de indexatie, maar de energieprijzen zelf zorgen natuurlijk 

voor óók hogere uitgaven.  

SL: Een financiële adviseur van Lucas kijkt hier ook naar, maar het is een 

enorm complex contract.  

OMR: Hebben we voor de energie lange termijncontracten afgesloten? 

SL: Als het goed is wel, maar we gebruiken in ieder geval stadsverwarming. 

PMR: Hoe zorgelijk gaat dit worden? 

SL: Het gevolg is dat alles uit verhouding raakt hierdoor. Het zorgt voor 

minder flexibiliteit dan andere scholen.  

 

SL: In het kader van de nieuwe cao moet er een werkdrukverlichtingsplan 

geschreven worden. Hierin moeten we keuzes maken en de gesprekken 

voeren met de verschillende teams.  

 

4. APL 

PMR: Hoe staat het met het kledingbeleid bij LO? 

SL: Shirt is standaard, wat je daaronder aan doet is keuze. De broeken 

moeten wel aan de eisen van de LO-sectie voldoen. We hebben van de GSA 

ook een compliment hierover ontvangen.  

 

PMR: Verzoek om de procedure bij noodgevallen nogmaals te delen.  

 

5. Evaluatie start schooljaar 

PMR: Wat is onze ervaring in deze eerste weken? 

OMR: Opvallend veel uitval in de eerste weken bij de tweede klas. 

SL: Dank voor het signaal, dit kan een samenloop zijn. Gedeeltelijk herken ik 

dit beeld, vooral als het in één klas zo uitkomt. We nemen het mee.  

(De conrector H/V Onderbouw heeft dit opgepakt) 

 

OMR: Relatief veel tussenuren in de 4VWO, of een vreemd springend rooster. 

SL: Dit heeft al sinds het begin van het jaar onze aandacht, een enorm 

complex systeem. Er zijn oplossingen, maar dat betekent dat we aan de 

groepsgrootte bijvoorbeeld moeten sleutelen. Er is nu een betere verdeling in 

groepsgrootte, maar het gevolg was meer tussenuren. Dit nu veranderen is 

enorm complex.  

 

LMR: Leuke start van het schooljaar, mentorgesprek ook gehad in de eerste 

week dus dat was erg prettig.  

 

PMR: Een goede start van het schooljaar, de gesprekken zijn goed bevallen. 

De update van Peppels was heel erg onhandig. Ook over de EF-training in de 

bovenbouw is kritisch ontvangen in de bovenbouw. Het niveau lijkt erg laag te 

zijn, vooral voor de bovenbouw. 

SL: We hebben dit opgepakt en we gaan hier iets mee doen.  



PMR: In de onderbouw vooral heel belangrijk want het werkt wel echt.  

 

SL: Overdracht naar 4HAVO heeft onze speciale aandacht gehad aan het 

begin van dit schooljaar. We zijn heel blij om te horen dat alle leerlingen 

besproken zijn aan het begin van het schooljaar.  

 

6. Portefeuilleverdeling schoolleiding 

PMR: Suggestie om iets meer structuur aan te brengen in de opmaak, zoals 

de lesgevende taak op één lijn en de aan de conrector gekoppelde secties op 

één lijn.  

 

PMR: Wat betekent “werving lid werkgroep” bij de conrector H/V Onderbouw? 

SL: Het gaat hier om de werving van de nieuwe leerlingen.  

 

PMR: Hoe staat het met de ouderraad? 

SL: De conrector H/V bovenbouw pakt dit op.  

 

7. Examenreglement 

PMR: Bladzijde 26, artikel 39. Moet hier niet conrector staan in plaats van 

teamleider? 

 

PMR: Bladzijde 28, artikel 44. Onderdelen van het PTA kunnen verschillen per 

leerling, met toestemming van het bevoegd gezag. Is hier geen instemming 

van de MR voor nodig aangezien het om een wijziging van het PTA gaat? 

SL: De vraag is of dit wel een wijziging van het PTA.  

 

PMR: Bladzijde 47, artikel 76.b. “Regelmatig komt het voor...”. Regelmatig 

klinkt alsof het echt heel vaak voorkomt? Het gaat hier namelijk niet over 

ziekte maar over blessures.  

 

PMR: Bladzijde 48. Is dit onderdeel inmiddels gecheckt bij de juristen? 

 

OMR: Examenreglement met betrekking tot Nederlands is niet geldig voor de 

huidige vijfde klassers, moet een opmerking over gemaakt worden. 

 

De medezeggenschapsraad stemt in met de examenreglementen (WMS 

artikel 10b). 

 

8. Schoolgids 

MR: Geen inhoudelijke vragen van de oudergeleding ontvangen, de tekstuele 

opmerkingen zijn gedeeld met de secretaresse van de rector. Deze worden 

verwerkt.  

 

De medezeggenschapsraad stemt in met de schoolgids (WMS artikel 13g). 



9. Rondvraag 

LMR: Niet in alle vaksecties wordt overlegd over de opdrachten die de 

parallelklassen krijgen. Sommige opdrachten tellen soms zwaarder in de ene 

klas dan in de andere klas.  

SL: Heel goed dat je dit zegt. Pak dit vooral op met de conrector H/V 

Bovenbouw, zoals dit goed besproken kan worden.  

 

PMR: Coronaplan. Iedere sector moet een coronaplan aanleveren. Dit plan 

moet vóór 1 oktober door de MR zijn gegaan. Kan dit richting de MR in de 

komende dagen? 

SL: Dit is besproken in de vorige MR vergadering en de MR was in onze 

mening hiermee akkoord.  

 

PMR: De vergaderingen aan het einde van de middag worden als zwaar 

ervaren door de collega's.  

SL: We kregen van collega's te horen dat het soms lastig is om anderen te 

spreken. Om dit tegemoet te komen hebben we dit ingeroosterd. 

PMR: Begrijpelijk, maar we lopen niet zomaar even naar collega's toe, dan 

maken we gewoon een afspraak samen. 

SL: Omdat sommige collega's het lastig vinden om elkaar te ontmoeten willen 

we dit graag faciliteren. Het is ook lastig geworden om dit uur nu te 

verplaatsen omdat deze tijd inmiddels ingezet is voor lessen.  

 

PMR: Start van het schooljaar voor de brugklas. We hadden twee dagen voor 

de introductie, dit was erg weinig.  

SL: Goed om hiernaar te kijken en dit te evalueren. We zaten natuurlijk ook 

met de startgesprekken, dus bespreek het met de conrector VMBO. 

 

PMR: Schoolfeest in de eerste week wordt als zwaar ervaren door de 

collega's. Ook voor de brugklassers kan het leuker zijn om dit iets later te 

doen.  

SL: Bespreek dit met de conrector om dit te evalueren.  

PMR: Ik heb dit besproken, mondeling en schriftelijk, maar hier is verder niets 

mee gedaan. Dit had zorgvuldiger gecommuniceerd kunnen worden.  

SL: We moeten dit dus nu samen oppakken om dit goed en zorgvuldig te 

evalueren met de betrokkenen.  

 

De voorzitter sluit de vergadering om 18:42 uur.  

 


