
 

vastgesteld verslag 

 

Betreft: Medezeggenschapsraad vergadering 

Datum : 19 september  2022 

Aanwezig:  Kariline, Cees, John, Tineke, Wilbert, Helma, Jeffrey, Jaco 

Afwezig: Ariette ,  Evianne komt later 

________________________________________________________________________ 

Eerste gedeelte, 19.30 uur,  MR leden 

1. Opening  

- Cees Fransen stelt zich voor, hij vertegenwoordigt het personeel van de AMXL. 

2. Mededelingen  

- Verkiezingen MR, ; Er is inmiddels een oproep gedaan aan de ouders van het ACG. 

Voor een leerling van de AMXL zal contact worden opgenomen met mw. Smits. 

- Ingekomen en uitgegane stukken;  

De besluiten brieven van 27 juni 2022 worden ter kennisgeving aangenomen 

3. Activiteitenplan 

De raad stemt in met het plan. Het plan zal gezonden worden naar de directie. 

4. Jaarverslag,  

Nog een stuk over de verbouwing toevoegen en 7 november wederom op de agenda 

5. Voorbespreking tweede gedeelte 

- Enige verwarring of de vrijdag voor Pasen wel of niet een vrije dag is. In de app wel, op de site 

niet.  

- Leerlingenreglement: Er worden allerlei opmerkingen gemaakt die in het tweede gedeelte aan 

de directie gesteld zullen worden. 

Vanuit Carmel zijn door de jurist bepaalde afspraken vastgelegd over de privacywetgeving.  

Er wordt geopperd om de privacy manager uit te nodigen voor 7/11 om wat uitleg hierover te 

geven. 

 

Tweede gedeelte, 20.00 uur, directie en Mr leden 

1. Opening en vaststellen van de agenda 

2. Concept verslag 27 juni 2022 ; vastgesteld 

3. Mededelingen van de Rector 

- 10/10 ACG: spel “We own the school” waarvoor ouders/ leerlingen en personeelsleden 

zijn/worden uitgenodigd. De aanwezigen zullen in verschillende groepen verdeeld worden en de 

begeleiding wordt verzorgd door een externe partij.  

- 100 jaar Carmel. Een kunstwerk wordt een dezer dagen naar AMXL gebracht.  

- In Zermelo kunnen wij de roosters van de leerlingen zien. Mogen de leerlingen ook het rooster 

van het personeel zien? Froukje vragen of ze een enquête kan laten uit zetten hierover. 

- Er worden veel bijeenkomsten voor ouders in de avond gepland. Hiervoor moeten ook met 

regelmaat vele personeelsleden op school zijn. De directie wil graag met de ouders van 

gedachten wisselen of het ook mogelijk is om bijeenkomsten in de middag na schooltijd te laten 

plaatsvinden. Hierdoor  worden de personeelsleden minder belast. 

 

 

 

 

 



- In de COA staat dat het persoonlijk budget (PB) voor docenten met 40 uren per schooljaar 

verhoogd wordt. Totaal wordt het nu 90 uur. Dit is geen vakantie, maar wel een werkdruk 

verlagende maatregel. Helaas kwam de CAO nadat de formatie van de scholen al klaar was. 

Hierdoor is het niet mogelijk om de personeelsleden minder lessen te laten draaien. Buiten het 

feit dat er sowieso een personeelstekort is, krijg je voor vacature van enkele lesuren geen 

personeel.  Voorheen kon het gespaard worden, maar dat is nu niet meer toegestaan. De 

directie heeft een tijdpad van het CvB gevraagd.  

- Aantal langdurig zieken maar de meeste zijn weer aan het re-integreren. 

- Stand van zaken met betrekking verbouwingen? 

Fietsenstalling AMXL = aanbesteed 

2 lokalen ACG= aanbesteding 

AMXL: nieuwe lokalen voor de nieuwe leerweg, maar het is nog niet duidelijk wat de nieuwe 

leerweg moet worden. Er is een schuifwand geplaats in het oude lokaal van handel 

administratie.  

- Alle locaties gaan de Hoy app gebruiken.  

De site blijft in de lucht voor nieuwe leerlingen. Op de site komt een link naar de app. Er 

worden dan wel dingen afgeschermd, zodat derden niet bij informatie kan komen die niet voor 

hen bestemd zijn. 

4. Schoolgids ISK. Het is wettelijk verplicht om een schoolgids te hebben. Deze versie is met wat 

afbeeldingen, zodat het voor de ouders die de Nederlandse taal minder of niet machtig is toch te 

kunnen begrijpen. 

5. Aanpassing verkort rooster ACG, reeds via de mail reactie gevraagd. Nu officieel op de agenda, het 

is duidelijk en ook de noodzaak wordt gezien. 

6. Examenreglement 

Het examenreglement is van Carmel. Voor AMXL en ACG is een aanvullend reglement gemaakt. We 

zijn lerende, maar zijn goed bezig.  

7. PTA’s,  In de addendum, staan alleen zaken die gewijzigd zijn op de reeds vastgestelde PTA’s.  

- Bij  CCG addendum PTA VWO 2021-2024, wordt de opmerking gemaakt dat het examen Frans 

ook gaat over 3 literaire werken net zoals dat geldt voor het vak Duits.  Dit is wettelijk zo 

bepaald.   

- In de 4de zijn bijna geen herkansingsmogelijkheden voor de toetsen. De reden is dat de kans 

dan kan bestaan dat leerlingen voor één van de vele toetsen op het eerste moment van afname 

minder goed leert, omdat er toch een herkansingsmogelijkheid is.  

8. Leerlingreglement 2022 – 2023 

De volgende wijzigingen worden gevraagd: 

- Algemeen: graag één term gebruiken voor schoolleiding 

- Algemeen: Er worden “opsombolletjes” gebruikt, maar die staan niet overal onder elkaar. (Bv 

bij 1.7). Graag voor de leesbaarheid van het stuk onder elkaar plaatsen. 

- Bewaartermijn van de stukken en inzage door aantal mensen roept wat vragen op. We nodigen 

de privacy manager uit voor de volgende vergadering 

- 2.2 laatste bolletje: “in principe” weghalen. Tijd veranderen van 7.45 uur tot 17.00 uur. En 

daarbij de opmerkingen dat er door excursies eventueel van deze tijd afgeweken kan worden. 

- 7.5: “Een geplande of spontane vergadering kan door de locatiedirecteur onder opgaaf van 

redenen verboden worden”, graag vervangen dat vergaderingen altijd na schooltijd plaats 

moeten vinden 

- 7.6: scherper neerzetten, waardoor 7.7 eruit kan.  

- 10: Ook lachgas en energydranken toevoegen. 

- 12: Waarom leggen we nog het geslacht vast? Kan deze term ook verandert worden in 

genderkeuze? 

 



9. Rondvraag:  

- Gaat de reis voor de TTO klassen naar Cambridge door? Ja maar deze wordt verplaatst naar 

het voorjaar en de klassen 4 en 5 gaan samen. Communicatie hierover moet beter. 

- Is goede vrijdag wel of niet vrij?  Site niet, app wel. Hanneke gaat er achteraan. 

 

 

 

 

 

Derde gedeelte, Mr leden 

Op de volgende zaken heeft de raad instemming verleend. 

- Schoolgids ISK 

- Carmel examenreglement en aanvullend examenreglement ACG en AMXL 

- AMXL PTA 2022-2023 

- CCG PTA VWO cohort 2022 - 2025 

- CCG Addendum PTA VWO cohort 2020-2023 

- CCG addendum PTA VWO 2021-2024, waarbij moet worden opgemerkt dat het 

examen Frans ook gaat over 3 literaire werken net zoals dat geldt voor het vak 

Duits.  Dit is wettelijk zo bepaald.   

- CCG PTA Havo cohort 2022-2024 

- CCG Addendum PTA Havo cohort 2021- 2023 

- Verkortrooster  

Leerlingreglement; aanhouden,  eerst de opmerkingen verwerken en 7 november terug op de agenda. 

 

 

 

 

 

 

Afkortingen: 

CAO: collectieve arbeidsovereenkomst 

CvB: college van bestuur 

DB: Dagelijks bestuur, voorzitter en secretaris 

HR: Human Resource 

NPO: Nationaal onderwijs programma 

OOP: onderwijsondersteunend personeel 

OP: onderwijzend personeel 

PB: persoonlijk budget 

PO: primair onderwijs 

SHR: Strategisch Human Resources 

TBB: toekomst bestendige bedrijfsvoering 

VO: Voortgezet onderwijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergaderdata 2022-2023 

19/9, 07/11, 12/12, 23/1, 13/3, 17/4, 22/5, 7/6 ( formatie), 26/6 


