
VASTGESTELD verslag vergadering MR ARHC 21 maart 2022 (mediatheek Schutter)
Aanwezig: MR:

- personeel: 6 personeelsleden
- leerlingen: 3 leerlingen
Schooldirectie

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.40 uur.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.

3. Mededelingen
3.1 Stavaza onderwijstransitie

De focus ligt nu op de keuzewerktijd (kwt). In periode-4 krijgt 4H/4V een uitbreiding
kwt met Betaalbare Bijles zodat er meer keuze is.

3.2 Stavaza Quest’21
Quest’21 heeft dit jaar meer aanmeldingen dan vorig jaar maar de verdeling is niet
gunstig. De schooldirectie (SD) gaat daarom onderzoeken of er leerlingen zijn die
zich hebben aangemeld voor mh-klas en die naar Quest’21 willen. Dit is mogelijk met
een subsidie voor heterogene brugklassen.
Vragen/opmerkingen:
- De PMR geeft als ongevraagd advies om de mh-klassen klein te houden. De

PMR is huiverig voor doorschuiven van mh-leerlingen naar Quest omdat dat een
zware start zou kunnen zijn voor het nieuwe  Quest’21-concept, dit dient eerst
goed neergezet te worden voordat er nieuwe dingen mee gedaan worden.

- Ervaringen van de MR-leerlingen:
- Quest sluit goed aan op de vwo-bovenbouw d.w.z. redelijk hoog niveau
- geef leerlingen kansen (leerling met mh-advies doet nu vwo)

- Het ARHC heeft een bestemmingsreserve.
- Kan een overstap van mh naar havo-sportklas? SD: in de havo-sportklas zit ook

een aantal vwo-leerlingen en de overstap lijkt daarom erg groot.
- Hoe wil de school dit op PR-vlak gaan uitdragen, Quest voor mavo, havo en

vwo? SD: voor mavo zijn er weinig keuzes en Quest kan een goede kans zijn.

3.3 Stavaza Corona
Per 23 maart vervalt de quarantaineplicht als er geen klachten zijn.
Tot de meivakantie blijft de hybride onderwijsvorm bestaan.
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Vragen/opmerkingen:
- Blijven de pauzes gescheiden voor onder- en bovenbouw (dit i.v.m.

surveillance)? De leerlingen zijn juist erg blij met de gescheiden pauzes.

3.3.1 Ziekte tijdens examen gaat niet ten koste van een herkansing
Voorgenomen besluit: voor examenleerlingen blijft het beleid dat als een leerling ziek
is bij een examen, dit niet ten koste van herkansingen gaat. Dit is een
PTA-aanpassing en de MR dient instemming te geven.

STEMMING aanpassing PTA
Voor: alle aanwezige MR-leden
De MR stemt unaniem voor de aanpassing PTA

3.4 Overige mededelingen
Er zijn geen verdere mededelingen.

4. Rondvraag
- Functiehuis: wat is de stand van zaken?

Op 16 februari is het nieuwe functiehuis aangenomen en het communicatieplan
ligt voor aan het CMT (MT op GSF-niveau). Planning: implementatie vóór de
zomervakantie. Vraag PMR: als dit later wordt, geldt het dan met terugwerkende
kracht? SD: het uitgangspunt bij het functiehuis is géén salarisverhogingen.
PMR: als dit wel zo is, zou 16 februari als ingangsdatum moeten gelden.

- Stagiairs en vier roosters per jaar
Stagiairs krijgen door de wisselende roosters soms lessen op andere dan
beschikbare dagen en dit is onwenselijk. SD: bij het roosteren kan alleen
rekening gehouden worden met lio-stagiairs die een eigen klas hebben. Er zijn
geen signalen van de schoolopleider dat dit problemen geeft.

5. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

6. Notulen en actiepunten vorig overleg
6.1.1 Notulen 22 november 2021

Naar aanleiding van:
- blz. 4 BSM alleen voor EM/CM-profiel, als NT/NG-leerlingen ook BSM willen

kiezen, wordt dit onderzocht: wat is de stand van zaken? Roostermaker: BSM is
niet aangeboden als plusvak, dit kan ook niet want alle plusvakken zijn op basis
van zelfstudie, dit gaat niet voor BSM. Voorstel: evalueren zodat BSM volgend
jaar eventueel wel aangeboden kan worden - dit is akkoord.

Het verslag wordt vastgesteld.

6.1.2 Notulen 17 januari 2022
Het verslag wordt vastgesteld.

6.2 Actiepunten 17 januari 2022
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2021-2022
14 Uitnodigen CvB-lid voor themabijeenkomst over ICT: voorstel vóór MR 13 juni.
15 Beschikbaarheid docenten vergroten tbv rooster => komt bij taakbeleid
Afgehandeld: 2021-2022: 11, 13, 19, 20, 21

7. Lessentabel - ter instemming
Vragen/opmerkingen:
- Voor de sportklas staat er niet bij welke projecten niet doorgaan. SD: dit is nog

niet duidelijk. De SD komt hierop terug als duidelijk is welke secties projecttijd
inleveren.

- Graag een duidelijker tabel zoals de lessentabel die op de website staat. SD:
zullen het volgend jaar zo doen.

- Welke versie is dit? SD: Dit is versie 8. Versie 6 bevat BSM voor 4H en 5H.
- Art voor Talent wordt zoals in regulier, dit betekent niet dat het een combivak

wordt maar de sectie kijkt hoe het in lesuren ingevuld wordt. In klas-3 gaat één
uur van art af (nog niet duidelijk welk vak), dat uur gaat naar mentoraat.

- BSM niet in keuzewerktijd (kwt) maar lo2 (mavo) wel. SD: dit heeft waarschijnlijk
te maken met het totaal aantal kwt’s.

- Tekstueel: kopregels bevatten per ongeluk verkeerde informatie.

De stemming gaat over de lessentabel m.u.v. die voor de havo-sportklas omdat er
nog geen duidelijkheid is over de projecten voor deze klas.

STEMMING lessentabel m.u.v. lessentabel voor havo-sportklas
Voor: alle aanwezige MR-leden.
De MR stemt unaniem in met de lessentabel 2022-2023 m.u.v. die voor
havo-sportklas

NB:
- Op website ook de lessenverdeling zetten voor de klassen die sportklas doen.
- Als er aanpassingen nodig zijn om de keuzewerktijd te verbeteren, verwacht de

PMR dat de lessentabel opnieuw in de MR komt

8. Jaarverslag MR 2021 - ter instemming
Er zijn geen opmerkingen.

De MR stemt in met het jaarverslag MR 2021

9. NPO aanvullende aanvraag besteding NPO - ter instemming
De aanvullende NPO-gelden worden extern besteed (coaches, psychologische
ondersteuning) en ook intern (ARHC/GSF).
Vragen/opmerkingen:
- tekstueel: ‘medewerkers’ in plaats van ‘docenten’.
STEMMING
Positief: alle aanwezige MR-leden
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De MR geeft een positief advies over de NPO aanvullende aanvraag besteding
NPO.

10. Tussenevaluatie jaarplan 2021, met blik op jaarplan 2020-2023 - ter informatie
De SD stelt de MR drie vragen:
1. Herkent de MR de beschreven evaluatie?

Vragen/opmerkingen:
- Het is niet heel veel informatie, de teksten zijn veelal hetzelfde.
- Hoe worden teamplannen geëvalueerd? SD: met SD of MT.
- Formatie MT wordt minder, hoe? SD: het advies van de vertrekkende

teamleider vwo-onderbouw (ob) is om bij vwo net zoals bij mavo maar één
teamleider te hebben voor ob + bovenbouw (bb). Havo houdt twee
teamleiders (ob-bb).

2. Gaat de MR akkoord met de genoemde thema’ s voor jaarplan 2022-2023?
Vragen/opmerkingen:
- Zorgteam staat er niet bij. SD: het zorgteam maakt nu deel uit van de NPO

en zal t.z.t. kleiner worden. Het zorgteam staat wel als speerpunt in het
jaarplan.

3. Mist de MR thema’ s voor het jaarplan 2022-2023?
Vragen/opmerkingen:
- Explicieter beschrijven: versterken pedagogisch-didactisch handelen zodat

de leskwaliteit verbetert.
- Nieuwe leerweg mavo apart benoemen.
- Examencommissie heeft (te) weinig tijd. SD: Dit hoort bij het taakbeleid.
- Communicatie naar buiten, ook niet-bewuste communicatie naar buiten is

belangrijk. SD: communicatie met ouders gaat via de ARHC-app, verder is
het PR en dat is wel benoemd.

- Leerlingen missen o.a. studieplekken voor de bovenbouw op school. SD: dit
hoort niet in het jaarplan, maar na de zomer komen er stilteplekken.

- Communicatie naar leerlingen toe kan beter. SD: dit zullen we in de
leerlingenraad bespreken.

- Tekstueel blz. 13 laatste teken moet “.” zijn en geen “/”.

De voorzitter hoopt dat de ouders via mail nog feedback kunnen geven.

11. Meerjarenonderhoudsplan - ter informatie
Deze informatie is antwoord op de PMR-vraag over de onderhoudsreserveringen.
Vragen/opmerkingen:
- ARHC-woning? SD: dit is de conciërge-woning.
- Trend geeft aan dat kosten stijgen maar bedragen niet. SD: bespreek dit met

hoofd financiën & beheer (KIEN).

12. Q1 - ter informatie
Vragen/opmerkingen:
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- Q1 blz. 4 kengetallen - SD: begroting is het totaal inclusief NPO. Tekort bij
regulier en teveel bij NPO heft elkaar op. Er waren naast NPO ook andere
subsidies die eerst verantwoord moesten worden, een deel van de NPO-uitgaven
is hierop geboekt.

- Conclusie in addendum noemt niet dat 4M 1 punt lager scoort op alle vakken.
SD: 4M, 1HV en 2V springen er inderdaad uit en hier zijn acties op ondernomen,
o.a. extra herkansingen.

13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.11 uur.

Afscheid voorzitter
De MR neemt afscheid van de voorzitter van de MR die het ARHC verlaat per 1 mei. De
MR bedankt de voorzitter hartelijk voor zijn inzet.
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