
 

VASTGESTELD verslag extra vergadering MR ARHC 23 juni 2020 (via Google Meet) 
 
Aanwezig: MR:  

- 6 personeelsleden  
- 2 ouders 
- 2 leerlingen 
Schoolleiding 

Afwezig mk: 1 ouder en 1 leerling 
 
1. Opening (19.00 uur)  

De voorzitter opent de vergadering.  
 

2. Agenda vaststellen 
De agenda wordt vastgesteld. 

 
3. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen.  
 
4. Rondvraag 

Er zijn geen punten voor de rondvraag. 
 
Ter besluitvorming 
 
5. Jaarplanning 2020-2021 

De jaarplanning is een document dat in ontwikkeling is en blijft. De vakanties zijn 
vastgesteld door de GMR, de MR heeft instemmingsrecht over de lesvrije dagen 
(leerlingen zijn dan vrij, medewerkers werken). De toetsperiodes vallen niet onder het 
instemmingsrecht. 
Vragen/opmerkingen: 
- Periode-1 loopt tot en met week 44 (eind TP1), periode-2 start in week 45. 

 
- Leerlingenenquête toetsweken: de leerlingenraad heeft overlegd over de 

toetsperiodes (TP’s) en heeft onder de voor-examenklassen een enquête 
gehouden. 82 leerlingen hebben hierop gereageerd. Er is niet gevraagd naar de 
afdeling, maar op grond van de leerlingnummers lijkt 15% van mavo, 35% van 
havo en 50% van vwo te zijn. 
Resultaat: 
1. TP1/2 voor of na de vakantie? Ongeveer 75% wil TP1 vóór de 

herfstvakantie, 85% TP2 vóór de kerstvakantie.  
2. Als een TP ná een vakantie is, hoeveel schooldagen heb je dan nodig voor 

de voorbereiding? 50% 5 schooldagen, 20% 10 of meer schooldagen. 
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De leerlingen geven daarom het advies om TP1 en TP2 vóór de vakantie te 
plannen en TP3 na de voorjaarsvakantie. 
SL: dank voor het houden van de enquête. Toelichting op de TP-planning: 
- TP1 voor de herfstvakantie betekent drie weken minder voorbereiding en dit 

geeft reden tot zorg gezien de Corona-periode. Het schooljaar start met het 
nieuwe 45-minuten-rooster en de onderwijstransitie en daarom is het 
wenselijk meer voorbereidingstijd voor TP1 te hebben. 

- Alle TP’s hebben - op één dag na - vijf dagen voorbereiding.  
- Verschuiving van TP’s wijzigt de periodes tussen de TP’s.  
- TP2 staat nu vóór de open avonden gepland. Als dit verschuift, wordt het vóór 

de open avonden ma-di-wo en de week erna weer ma-di-wo, dit betekent dat 
alle ma-di-wo-lessen twee keer vervallen.  

- TP2 voor de kerstvakantie betekent meer dan een week voor de vakantie 
starten vanwege de kerstactiviteiten op vrijdag voor de vakantie. 

Het TP-schema is besproken en vastgesteld in het MT. Het is mogelijk om te 
onderzoeken of TP2 een paar dagen later kan starten. 
 

- Lesvrije dagen: er zijn nog twee lesvrije dagen te plannen en de SL heeft als 
voorstel dinsdag 18 augustus (eerste week, daardoor een betere start mogelijk), 
Goede Vrijdag of de vrijdag voor de voorjaarsvakantie. 
- GSF onderwijsconferentie 26 oktober gaat niet door. Dit was echter geen 

lesvrije dag maar een thuiswerkdag voor de leerlingen. 
- Twee vrijdagen lesvrij kost twee keer dezelfde lessen. Alternatief: een dag 

anders dan vrijdag aan het eind van het schooljaar. 
- Goede Vrijdag is landelijk een vrije dag voor een aantal sectoren. 
- Vrijdag voor de voorjaarsvakantie is ná een Roland Holstdag met excursies 

en daarom fijn om lesvrij te geven. 
 

- Eindexamendocenten beschikbaar voor examenklassen na Hemelvaart: de SL 
zegt toe dat eindexamendocenten na Hemelvaart beschikbaar zijn voor de 
examenleerlingen en niet ingezet worden bij de Roland Holstdagen. 

 
- Werkweek en (inhaal) TP3: TP3 voor examenklassen en voor-examenklassen is 

gesplitst: TP3-examenklassen start 8 maart, TP3-voorexamenklassen op 5 april, 
tegelijk met de herkansingen TP3 examenklassen. Deze planning levert minder 
druk op voor de docenten. 

 
- Digistudiedag: de SL wil in elke periode één ‘digistudiedag’ inroosteren: leerlingen 

werken dan thuis aan de hand van opdrachten en docenten hebben bijvoorbeeld 
een teamdag. 

 
 
De SL geeft de MR het volgende definitieve voorstel voor de lesvrije dagen:  

- dinsdag 18 augustus 
- vrijdag 19 februari (voor voorjaarsvakantie)  
- 29/30 juni en 1 juli (rapportvergaderingen) 
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Goede Vrijdag wordt een lesdag. 
 
Wat betreft de TP’s zal gekeken worden of TP2 naar achter geschoven kan worden en 
dit wordt aan de leerlingen doorgegeven. 

 
STEMMING: Jaarplanning 2020-2021 - met bovenstaand voorstel voor lesvrije 
dagen en opmerking over de TP’s - ter instemming van de gehele MR 
Voor: 7 
Tegen: 2 
Onthouding: 1 
De MR stemt in met de Jaarplanning 2020-2021 met bovengenoemde 
aanvullingen. 

 
De voorzitter houdt met de leerlingen in de gaten of ze alle docenten kunnen 
zien/spreken voordat het examen begint. 

 
9. Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering om 19.48 uur. 
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