
Medezeggenschapsraad Wolfert van Borselen Scholengroep

Aanwezig: Freek Groeneweg, Jelle Meens, Philip Westra, Marthe Poot, Piet de Zeeuw,
Daniël Simon, Eveline Tan, Lina Amghar, Perry Nagelkerken, Joey Niemantsverdriet,
Esther van Oosten, Oemaima el Ouakili

DB: Bart Oremus, Matthijs Ruitenberg

Afwezig met bericht: Inger de Wit, Jurriën Cremers, Luc Spitholt

Afwezig zonder bericht: Cynthia Christiani

Agenda MR-vergadering: donderdag 17 maart, aanvang 19:30
Locatie: Wolfert RISS Junior Campus - Bentincklaan 294, Rotterdam

MR Vergadering 19:30
1. Opening vergadering

De vergadering wordt om half 8 geopend.
2. Vaststelling agenda

De agenda is vastgesteld en blijft ongewijzigd.
3. Notulen en besluitenlijst MR vergadering 15 februari

Besluit: De notulen en besluitenlijst van de MR vergadering van 15 februari zijn
goedgekeurd en vastgesteld.

4. MR Werkgroepen 2021/2022:

Verkiezingen / Personeel / Financiën & ICT / MR 2.0 / Ouderbetrokkenheid /
Onderwijskwaliteit / Schoolplan 2022 - 2026

Verkiezingen:
Alle locaties hebben het bericht over de MR verkiezingen ontvangen, veelal is het
bericht meegegaan in de nieuwsbrief van de desbetreffende locatie. De
werkgroep verkiezingen zal nog een herinnering uit laten gaan. Verzoek om dit
bovenaan de nieuwsbrieven op te nemen, zodat dit bericht hopelijk meer mensen
bereikt.

Vanuit de MR en vanuit het bevoegd gezag zijn er zorgen over de uitstroom van
MR leden, en op welke wijze de continuïteit binnen de MR het beste geborgd kan
worden. Binnen de MR wordt er gesproken hoe deze wisseling het beste
aangepakt kan worden.

Er wordt wederom gesproken over de verlenging van zittingstermijnen. Voor het
verlengen van de zittingstermijn van zittende leden is een aanpassing nodig in
het MR reglement. Een dergelijke aanpassing dient met een tweederde
meerderheid ingestemd te worden door de MR. Er wordt opgemerkt dat een deel
van de vertrekkende MR leden er bewust voor kiest zich niet herkiesbaar te
stellen. Welke leden zouden interesse hebben in de verlenging van hun termijn?
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Mogelijke oplossing vanuit de MR:
Een van de huidige MR leden is bereid aan te blijven als technisch voorzitter voor
de termijn van een jaar. Het MR lid in kwestie spreekt de voorkeur uit dit liever te
doen in combinatie met MR lidmaatschap. Hiervoor zou een aanpassing in het
MR reglement nodig zijn om zo het lidmaatschap van het desbetreffende MR-lid
met één jaar te verlengen.

Daarnaast noemt de MR specifiek de aansluiting met Wolfert RISS als
aandachtspunt. Gezien de identiteit van deze school is het belangrijk dat deze
aansluiting geborgd blijft in de nieuwe samenstelling van de MR.

5. MR Jaarverslag 2021/2022 - Verdeling

De secretaris licht het jaarverslag kort toe, en doet het vriendelijke verzoek aan
alle geledingen en werkgroepen om tijdig hun stukken aan te leveren.

Deadline: aanleveren stukken 22 april
6. MR reglement - voorstel aanpassing artikel 3

De MR bespreekt de voorgestelde aanpassing en de twee voorgelegde opties.
De MR kiest voor optie één voor de aanpassing van artikel 3. De secretaris voert
deze aanpassing door en verstuurd het aangepaste MR reglement naar het
bevoegd gezag voor goedkeuring.

7. PAR/Leerlingenraad/Ouderraad

De MR inventariseert per locatie welke raden er op de locatie bestaan en
informeert naar haar functioneren.

Wolfert College:
Alleen een PAR. De PAR verloopt op dit moment moeizaam, functie van de PAR
is onduidelijk. Stukken worden laat gestuurd met korte deadlines, feedback lijkt
niet altijd gebruikt te worden.

Wolfert Dalton:
Ouderraad, leerlingenraad en PAR.

Wolfert Lyceum:
Ouderraad, leerlingenraad en PAR. Continuïteit in leerlingenraad kan beter, wel
vaak in gesprek met de locatiedirecteur. Verbinding PAR en MR is verminderd nu
MR-lid niet meer in PAR zit. Wel vinden er structureel gesprekken plaats.

Wolfert Lansing:
Ouderraad, leerlingenraad en PAR. Alles loopt goed, open gesprekken.

Wolfert RISS:
Ouderraad, leerlingenraad en PAR. Door de Covid-periode lijkt de ouderraad
minder actief dan voorheen.

Wolfert Tweetalig:
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Ouderraad, leerlingenraad en PAR. Rol PAR niet altijd duidelijk, PAR heeft nu
vooral een reactieve rol. Voorheen werden er notulen bijgehouden van de PAR
vergaderingen, dat is sinds dit schooljaar niet meer het geval.

8. Voorbespreken overlegvergadering
9. Rondvraag

Overleg Vergadering 20:30

10. Terugkoppeling voorvergadering

De MR koppelt de belangrijkste punten uit de overlegvergadering terug. De
inventarisatie van de verschillende raden op de verschillende locaties wordt
teruggekoppeld.

Er zijn zorgen over de continuïteit en de borging binnen de MR. De mogelijkheid
is geopperd om met een technisch voorzitter te werken, of wellicht een termijn
van een MR lid voor één jaar te verlengen zodat deze als voorzitter en lid kan
fungeren.

Reactie AD:
Wij zijn voornemens om dit met de locatiedirecteuren te bespreken. Daarnaast
zouden we inderdaad graag de mogelijkheid verkennen om de termijn van een
MR-lid voor één jaar te verlengen zodat hij kan optreden als voorzitter. Daarnaast
zullen we ook nog benoemen bij de locatiedirecteuren dat het van belang is dat
er aandacht is voor de beschikbare plekken binnen de MR.

11. Mededelingen directie

Mededeling m.b.t. Oekraine:
We hebben te maken met een flinke stroom vluchtelingen uit Oekraïne die de
komende tijd naar Nederland zullen komen. De verwachting is dat er duizenden
leerlingen zullen instromen in het Nederlands onderwijssysteem. Deze leerlingen
starten in principe op een ISK, het lastige is alleen dat een ISK zich specifiek richt
op leerlingen die zich voor langere tijd in Nederland zullen vestigen en dat is in dit
geval verre van zeker. Dit vraagstuk speelt landelijk, voor nu is er binnen
Rotterdam afgesproken dat de ISK op Zuid de eerste opvanglocatie is. Wij
hebben als Wolfert ook aangeboden hierbij te helpen, aangezien het heel
waarschijnlijk is dat deze ISK dat niet alleen kan opvangen. Wij zijn ons ervan
bewust dat onze ISK afdeling ook vol zit, dus we bekijken momenteel de opties bij
Wolfert Tweetalig en RISS. Het is gemakkelijker om in te stromen in Engelstalig
onderwijs dan in het Nederlandse reguliere systeem voor leerlingen die de taal
nog niet beheersen. Daarnaast komen er waarschijnlijk ook leerlingen van
internationale scholen deze kant op.

12. Covid - bevorderingsnormen / PTA

PTA:
Op sommige locaties worden PTAs aangepast, het is wel zaak dat de locaties
(examensecretarissen) de onderwijsinspectie en de MR op de hoogte stellen.
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Gezien de omvang van onze scholengroep, besluit de MR slechts over het
algemene deel van het PTA, en gaat niet in op vakinhoudelijke wijzigingen. De
secretaris reageert op de berichten over wijzigingen in het PTA, het betreft hier
een formaliteit, aangezien de onderwijsinspectie ook altijd geïnformeerd dient te
worden bij wijzigingen in het PTA.

Wolfert Tweetalig, Wolfert College & Wolfert Dalton hebben tot nu toe hierover de
MR al benaderd. Verzoek aan andere locaties om de MR altijd op de hoogte te
stellen van eventuele wijzigingen in het PTA, zodat dit gedocumenteerd kan
worden.

Vraag MR m.b.t. bevorderingsnormen:
Zijn er berichten dat bevorderingsnormen bij locaties worden aangepast?

Reactie AD:
Vooralsnog niet, de huidige normen per locatie bieden voldoende ruimte om
maatwerk toe te passen indien nodig.

13. Voorinzage formatieplan

Wolfert College:
Geen opmerkingen.

Wolfert Dalton:
Taakbeleid: er is een voorgestelde bezuiniging op de begeleiding en organisatie
van activiteiten/reizen.

Wolfert Lyceum:
Geen opmerkingen.

Wolfert Lansing:
Geen opmerkingen.

Wolfert RISS:
Geen opmerkingen.

Wolfert Tweetalig:
Geen opmerkingen.

Algemene vraag MR:
Hoe kan het dat op sommige locaties wel taakuren of betaling tegenover
begeleiding en organisatie van reizen staan en dat bij andere locaties hier niet in
wordt voorzien?

Reactie AD:
We zullen dit bespreken met de locatiedirecteuren, dit verschilt inderdaad
onderling.

14. Jaarverslag OSR
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Vraag MR met betrekking tot facilitering begeleiding op school:
Uit de vragenlijsten komt naar voren dat collega’s (vakcoaches) vinden dat ze te
weinig tijd hebben om hun stagiaires gedegen te begeleiden. Deze feedback
komt elk jaar terug, maar wat wordt hiermee gedaan? We zitten met een
lerarentekort, en als scholengroep kunnen we daar zelf ook in investeren.
Gedegen opleiden is belangrijk, zeker ook om nieuwe docenten enthousiast te
maken voor onze scholen. Daarnaast zijn er collega’s die geen nieuwe collega’s
meer willen begeleiden omdat de facilitering summier is, en dit ervoor zorgt dat ze
onvoldoende ruimte hebben in hun rooster om de stagiaires te begeleiden en
lesbezoeken af te leggen.

Reactie AD:
Het is een terecht punt dat wij hier als scholen zelf ook een verantwoordelijkheid
in hebben, maar we moeten wel voldoende middelen hebben om hier een grotere
facilitering tegenover te zetten. We zullen dit bespreken met het OSR team.

Algemene feedback MR:
Stuk is vrij droog, en lastig door te komen. Zou er ook een korte inleiding
geschreven kunnen worden over wat de speerpunten waren binnen het OSR
team en hoe ze daar op gehandeld hebben.

Reactie AD:
We zullen deze feedback terugkoppelen aan de coördinator, en wellicht kan de
coördinator ook een keer aanschuiven bij de MR vergadering.

15. Verantwoording besteding ouderbijdragen 2021/2022

Reactie oudergeleding:
Verantwoording ouderbijdragen is helder, dank hiervoor. Fijn ook dat de
verantwoording nu op elke locatie aanwezig is ter inzage.

Toelichting AD m.b.t. bereidheid betalen vrijwillige ouderbijdragen:
Bij Wolfert College was de bereidheid te betalen altijd al laag, maar het
percentage van betalende ouders is nu verder gedaald. Dit is opvallend, zeker
gezien de ouderbijdrage ook al verlaagd is. Feit blijft echter dat mensen
momenteel minder te besteden hebben en daar dienen we rekening mee te
houden. Bij de locaties Wolfert Tweetalig, Wolfert Lyceum en Wolfert Dalton wordt
het trouwst betaald.

16. Vaststelling ouderbijdragen overige locaties 2022/2023 - ongewijzigd

Jaarlijks heeft de school de mogelijkheid om de ouderbijdrage en de schoolfees
te corrigeren voor inflatie. Hiervoor is geen goedkeuring nodig van de MR, zo is
lang geleden afgesproken. Er is wel goedkeuring nodig als de school de
ouderbijdragen of school fees meer wil verhogen dan de inflatie.

De bedragen blijven ongewijzigd en daarom hoeven deze ouderbijdragen niet
opnieuw ingestemd te worden, aangezien deze vorig schooljaar al zijn
goedgekeurd door de oudergeleding binnen de MR.

17. Stand van zaken aanmeldingen 2022/2023
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De algemene directie licht de stand van zaken met betrekking tot aanmeldingen
per locatie toe. Hierbij is er de kanttekening dat er nog een tweede en derde
ronde aankomt.

Wolfert College:
164 aanmeldingen (MH loten, planning is vier klassen MH en twee klassen HV)

Wolfert Dalton:
88 aanmeldingen. De hoop was op meer, maar wellicht komen er na de tweede
ronde meer leerlingen bij. Dit was vorig jaar ook het geval.

Wolfert Lyceum:
160 aanmeldingen (na loting Melanchthon komen er nog aanmeldingen bij). Dit
valt nog ruim onder het leerlingenaantal waar Wolfert Lyceum ruimte voor heeft.
Er zijn gesprekken met Wolfert Lyceum om te kijken waarom de aanmeldingen nu
voor het tweede jaar op rij achterblijft. Dit is in voorgaande jaren ook geëvalueerd
en een tegenvallend leerlingenaantal kan invloed hebben op de formatie. Het AD
neemt dit serieus en zij zullen samen met Wolfert Lyceum de verdieping zoeken.
Wellicht dient er een bureau aangetrokken te worden om hier een diepere
analyse van te maken.

Wolfert Lansing:
110 aanmeldingen, waarschijnlijk vallen er nog acht af. We hadden gehoopt op
nog iets meer leerlingen, maar we komen wel in de buurt. De stijgende lijn is
ingezet.

Wolfert Tweetalig:
Voor nu 144 HV en 89 VWO (233 totaal) - er zal geloot moeten worden.

Prognose van instroom in bovenbouw op de verschillende locaties is nog niet
bekend. Leerlingen van Wolfert RISS nog onduidelijk, effect van de oorlog in
Oekraïne is nog onduidelijk maar ook de economische situatie moeten we
afwachten.

18. Leerlingenstatuut 2022 - 2026
Informatie en instemming leerling - en oudergeleding, adviesbevoegdheid
personeelsgeleding

Verzoek om de gedragsregel omtrent gebruikt van de camera tijdens de lessen te
verhelderen. Er staat nu dat de leerling de camera dient aan te zetten bij de start
en het einde van de les. Verzoek om dit aan te passen naar gedurende de gehele
les.

Vraag m.b.t. camera verplichting:
Mag dit met oog op de AVG? Op de Hogeschool Rotterdam mocht dit
bijvoorbeeld niet.

Reactie AD:
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Het mag als er een aannemelijk belang is voor de school om dit te verplichten. Dit
vraagstuk is verduidelijkt als volgt:

9.6 Tijdens het volgen van online onderwijs, staat de camera in ieder geval aan bij de
start en afronding van de les. Aangezien een school de wettelijke verplichting heeft
om aanwezigheid bij lessen te controleren en registreren, mag de docent de
leerlingen verplichten om hun camera aan te zetten om zo de aanwezigheid te
kunnen registreren.

9.7 De docent bepaalt wanneer de leerlingen de camera aan en uit mogen zetten.
Indien de camera nodig is voor het houden van toezicht, het handhaven van orde of het
activeren van de leerlingen, dan mag de docent dit verplicht stellen.

Bron: www.lesopafstand.nl

Voorstel voor gedragsregels tijdens online lessen is goedgekeurd, en zal worden
opgenomen in het leerlingenstatuut.

De leerlingenraad van Wolfert Tweetalig heeft een verzoek ingediend om een
regel op te nemen in het leerlingenstatuut om toetsstof en het rooster voor
toetsweken en schoolexamenweken uiterlijk twee weken van te voren bekend te
maken aan de leerlingen.

Reactie MR:
De MR vindt dit een goed voorstel, en zou dit graag willen toevoegen aan het
leerlingenstatuut.

Besluit:
Deze wijzigingen worden toegevoegd aan het leerlingenstatuut zal in de volgende
MR vergadering ter instemming aangeboden worden. Het AD bespreekt het
verzoek vanuit Wolfert Tweetalig met de locatiedirecteuren alvorens hier
goedkeuring op te geven.

19. Schoolplan

Toelichting AD Schoolplan:
We willen de MR graag betrekken in het gehele proces. Het oorspronkelijke
tijdspad stelde dat het schoolplan voor de zomer afgerond zou worden, maar dat
blijkt nu te krap. We hebben de wettelijke verplichting om het schoolplan voor 1
oktober af te ronden, deze deadline is gesteld vanuit de onderwijsinspectie.

Vraag MR m.b.t. formeren crisisteam:
Wat houdt dit precies in?

Reactie AD:
We willen graag een crisisteam opzetten wat zich buigt over scholengroep brede
vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan de storm dit jaar en of de scholen moesten
sluiten. Het is onze wens om hier als scholengroep gezamenlijk op te acteren.
Andere onderwerpen zijn zaken zoals het overlijden van een leerling, of geweld
binnen een school, dan is het fijn om onderling expertise te kunnen uitwisselen.
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20. MR 2.0

Er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen het bevoegd gezag en de
werkgroep MR 2.0. Daar zijn de stukken vanuit het Melanchton besproken en dit
heeft ons goed richting geboden. De werkgroep heeft een positief gevoel
overgehouden aan deze bijeenkomst.

Verschil BOOR & Melanchthon:
Bij het Melanchthon zijn de management statuten secuur en gedetailleerd
opgesteld en dat maakt zo’n aanpassing een stuk gemakkelijker. Dit is iets wat
binnen de BOOR management statuten nog beter geregeld zou kunnen en
moeten worden.

Het bevoegd gezag is voornemens om richting een verandering te gaan die de
inspraak zo dicht mogelijk bij de verschillende locaties legt. Dit zal ook
opgenomen worden in het schoolplan, onze wens is om dit uiterlijk over vier jaar
bewerkstelligd te hebben.

Reactie AD met betrekking tot de statuten:
We hebben dit ook binnen BOOR en met de GMR besproken, en andere partijen
binnen BOOR beamen dat dit beter geregeld zou moeten zijn binnen de stichting.

Vraag MR:
We hebben de status van leerlingen-, ouder- en personeelsraden besproken, en
daar zijn ook nog een aantal zaken te verbeteren.

Reactie AD:
Eens, het is fijn dat dit geïnventariseerd is en daar kunnen wij als bovenschoolse
directie ook een rol in spelen. Het is goed om heldere afspraken hierover te
maken, zodat hier gericht opgestuurd kan worden. De PAR heeft geen formele
bevoegdheid, maar we kunnen wel sturen op bepaalde procesmatige zaken.

21. Rondvraag

Openbaarheid van MR notulen:
De notulen staan nu op alle Wolfert websites, dit betekent dat dit openbaar te
lezen is voor een ieder die de website bezoekt. Ook komen de notulen naar
boven op google. Daar moeten we ons wel bewust van zijn, aangezien er soms
wel gevoelige informatie in de notulen staan.

De MR bespreekt mogelijkheden om de notulen anders te verspreiden of verder
te anonimiseren. Daartegenover staat dat de MR een plicht heeft haar achterban
te informeren. Het AD zal zich buigen over andere manieren voor verspreiding
van de notulen.

Wolfert Lyceum - reizen - verplichting tot zelftesten:
De leerlingen wordt gevraagd om verplicht een zelftest te doen voordat ze op een
reis gaan (in dit geval de reis naar Londen). De leerlingen wordt gevraagd om dit
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gezamenlijk te doen voordat ze de bus instappen, mag je dit verplichten als
school?

Reactie AD:
De inreisregels van het land van bestemming zijn leidend en daar hebben we ons
aan te houden. We zullen nagaan bij Wolfert Lyceum wat ze precies van plan zijn
met betrekking tot de zelftesten en hoe zich dit verhoudt tot het huidige
coronabeleid.

Sluiting uiterlijk
De vergadering wordt om 22:00 uur gesloten. 22.15

Volgende MR vergadering: dinsdag 19 april, Wolfert College - Walenburgerweg
128-130, Rotterdam

Datum MR
vergadering

Besluitenlijst

1 17-03-2022 De notulen en besluitenlijst van de MR vergadering van 15 februari zijn
goedgekeurd en vastgesteld.

2 17-03-2022 De ouderbijdragen 2022/2023 zijn ongewijzigd ten opzicht van vorig
schooljaar en zijn ter informatie voorgelegd aan de MR en de
oudergeleding.

3 17-03-2022 De laatste voorstellen in het leerlingenstatuut zijn besproken en worden
doorgevoerd, de volgende MR vergadering (19 april) zal dit nogmaals
worden besproken.

4 17-03-2022 Het MR reglement is aangepast en ter goedkeuring aan het bevoegd gezag
aangeboden.

9


