
VASTGESTELD verslag extra vergadering MR ARHC 6 december 2021 (online)

Aanwezig: MR:
- personeel: 6 personeelsleden
- ouders: 3 ouders
Schooldirectie

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 18.02 uur.
Dit is een extra vergadering om de agendapunten die op 22 november niet volledig
behandeld zijn, te kunnen bespreken. Dit is vanaf agendapunt 12.

12. Profilering ARHC - ter instemming MR
De oudergeleding heeft extra overleg gehad met de rector en er is een addendum
toegevoegd met antwoorden op de vragen van de oudergeleding.
Vragen/opmerkingen:
- Werkdruk medewerkers: neemt deze toe door invoering van veel nieuwe dingen?

Schooldirectie (SD): de onderwijstransitie en Dalton lopen in elkaar over. Er zijn
drie fases, de eerste is oriëntatie en beeldvorming. Het tijdpad wordt dan ook
ingevuld.
PMR: er zijn meer vernieuwingen naast de profilering, zoals nieuwe leerweg
mavo en Quest’21. Een deel hiervan moet nog (verder) worden vormgegeven.

STEMMING
Profilering ARHC
Akkoord op fasering van invoering, ter instemming van de MR
voor: 8
tegen: 0
onthouding: 1
De MR stemt in met de fasering van invoering.

Akkoord op de eerste stap van invoering, ter instemming van de MR
voor: 7
tegen: 0
onthouding: 2
De MR stemt in met de eerste stap van invoering.

13. Schoolgids - ter instemming oudergeleding MR
De MR heeft eerder alles op onderwerpen goedgekeurd.
Vragen/opmerkingen:
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- Inhoudsopgave vermeldt “lessentabel 2020-2021” dit moet zijn “2021-2022”.
- Er zijn veel links naar de website, mocht er iets wijzigen dan is dat niet direct

duidelijk. Daarom wil de PMR afspreken dat bij een wijziging ouders en
leerlingen geïnformeerd zullen worden. Dit is akkoord.

STEMMING
Schoolgids 2021-2022, ter instemming van de oudergeleding MR
voor: alle aanwezige MR-ouders
De oudergeleding MR stemt unaniem in met de schoolgids.

14. Actualisatie begroting ARHC 2021-2022 t/m 2024-2025 - ter advisering MR
De begroting is aangepast n.a.v. het NPO en een aantal subsidies. De MR heeft
eerder de NPO-begroting al goedgekeurd.
Vragen/opmerkingen:
- Vavo = voortgezet algemeen volwassenenonderwijs.
- Formatie: DIR heeft 2,2 fte, ook voor de komende jaren. Als het nieuwe

functiebouwwerk er is (GMR februari 2022) wordt dit 2,0 fte. De PMR wil daarom
DIR op 2,0 fte zetten. SD: er komt een opmerking bij.

- Functiemix: in de tabel op blz. 3 ontbreekt de verklarende eerste kolom (1e rij LB,
2e rij LC, 3e rij LD en 4e rij totaal).

- Procedureel: de SD geeft aan geen wijzigingen te kunnen maken omdat het stuk
al doorgegeven is, hoe kan dat als de MR nog moet instemmen/adviseren?
Voorzitter: het ligt inderdaad al bij de GMR maar dit is onder voorbehoud van
instemming/positieve advisering door de MR.

- Functiemix LD (blz. 3): volledige invulling van de openstaande 3,6 fte
LD-formatie is “afhankelijk van de beschikbaarheid van geschikte kandidaten en
beschikbaarheid van LD-taken/-rollen.” PMR: de voorwaarde van de taken is
nieuw. Beoordeling/benoeming van een LD-waardige medewerker is los van de
taken. Genoemde zin nader specificeren of het deel over taken weghalen.

- Voorzieningen jubilea (4.3 blz. 8) is niet ingevuld. SD: er is wel budget voor, het
staat waarschijnlijk bij een andere regel of is anders berekend.

- Klimaatwerkzaamheden (blz. 9), ARHC betaalt meer dan de gemeente, waarom?
SD: de resterende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en daarna krijgt
de school het restbedrag van de gemeente.

Aanvulling m.b.t. functiemix: volgende week ligt de nieuwe LC-/LD-procedure bij de
PMR, de PMR heeft hierop instemmingsrecht voordat de procedure start.

STEMMING
Actualisatie begroting ARHC 2021-2022 t/m 2024-2025
Formatie, ter instemming van de MR
voor: alle aanwezige MR-leden
De MR stemt unaniem in met de formatie in de actualisatie begroting ARHC
2021-2022 t/m 2024-2025.
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Begroting, ter advisering van de MR
positief: alle aanwezige MR-leden
De MR geeft unaniem een positief advies over de begroting in de actualisatie
begroting ARHC 2021-2022 t/m 2024-2025.

15. Q4-raportage 2020-2021 en addendum Q4 - ter informatie
Vragen/opmerkingen:
- Loonkosten toelichting (blz. 8): waarom is er een lagere inzet OOP terwijl de

werkdruk van het OOP hoog is? SD: vorig schooljaar was er gereserveerd voor
een opvolger van de schoolcoach maar dit is niet (allemaal) gebruikt.

- Nieuwe ICT-coördinator (blz. 16): dit is Eric Hijzen. Voorzitter: dit graag
communiceren in de school.

- 4H had vorig jaar het hoogst aantal doublures, hoe komt dit? SD: dit is niet
ongebruikelijk in 4H. De teamleider kijkt waar extra ondersteuning kan helpen.

- Open Leer Centrum (OLC) is voor alle leerlingen maar het is klein en de
mediatheek Schutter wordt veelal door Quest gebruikt. SD: dit gaat over
2020-2021, in het huidige schooljaar is dit inderdaad een belangrijk
aandachtspunt.

- Onderwijsresultaten (blz. 5 bovenaan): wat zijn de resultaten na TP1? SD: vwo
en mavo vallen tegen, bij havo zijn de cijfers zoals voor Corona. Gekeken wordt
of extra ondersteuning mogelijk is. Wellicht komen er extra herkansingen na TP3.
Opmerkingen PMR over extra herkansingen:
- Extra herkansingen na TP3 creëert een nieuwe toetsweek terwijl er beperkte

nakijktijd is. Spreiding is beter. SD: er komt een aanpassing in de PMR.
Voorstel voorzitter om dit via e-mail te delen en de instemming ook per
e-mail te doen. Dit is akkoord.

- Herkansing graag tegelijk doen met inhaaltoetsen, ongeacht wanneer.
- Ontbrekend in addendum: (a) percentage leerlingen dat ‘onder water staat’ en (b)

de afwezigheid van leerlingen. SD: (a) komt in de volgende MR-vergadering.
Leerlingafwezigheid (b) is zorgelijk: normaal + 200, nu 400-540 per week. Ook
verzoeken de ouders om vermelding van kpi’s in managementinformatie.

- Voor een aantal vakken is extra aandacht nodig, kan in periode-3 een
‘vraagbaak-uur’ voor leerlingen komen? SD: we kijken nu naar extra mensen
voor ondersteuning in de klas én voor 1-op-1 bijles tegen schappelijk tarief.

- Wat is subsidie STIP PO/VO? SD: voor extra aandacht voor warme overdracht.
- Compliment van ouders voor het structureel lagere ziekteverzuim.
- Snackautomaat is in eigen beheer, wat levert dit op? SD: het levert behoorlijk wat

op, eind van het jaar is duidelijk hoeveel.

16. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 18.53 uur.

3

MR20211206


