
Nieuws van de MR (5) 
 
De afgelopen maanden is er weer veel besproken in de Medezeggenschapsraad. Met 
onderstaande informatie houden wij u op de hoogte van een aantal recente ontwikkelingen.  
 
Aansprakelijkheidsverzekering voor alle medewerkers 
Op verzoek van de Medezeggenschapsraad heeft de directie nog eens kritisch gekeken naar 
de afspraken rond de aansprakelijkheid van mentoren bij klassenuitjes. Voorheen konden 
medewerkers bij dergelijke activiteiten geen beroep doen op de aansprakelijkheids-
verzekering van school. De Medezeggenschapsraad acht het niet wenselijk dat mentoren 
activiteiten met leerlingen voor eigen risico organiseren. De directie heeft inmiddels 
besloten dat medewerkers in voorkomende gevallen een beroep kunnen doen op de 
aansprakelijkheidsverzekering. Enige voorwaarde is dat de activiteiten van tevoren zijn 
gepland in overleg met de schoolleiding. Voor gedetailleerde informatie over de 
aansprakelijkheidsverzekering verwijzen wij u graag naar de polisvoorwaarden (pdf-
bestand), die binnenkort op de schoolsite worden geplaatst. 
 
Informatieoverdracht niet uitsluitend via SOM 
De Medezeggenschapsraad heeft de schoolleiding verzocht het beleid ten aanzien van de 
informatieoverdracht bij aanvang van het schooljaar te herzien. Van vakdocenten werd 
verwacht dat zij de mentorinformatie in SOM zouden bestuderen om zelf aantekeningen te 
kunnen maken over de leerlingen waaraan zij lesgeven. Daarmee kwam het oude 
inlichtingenformulier officieel te vervallen. De Medezeggenschapsraad vreest dat deze 
maatregel de werkdruk van de medewerkers zal verhogen en de waardevolle informatie 
door minder docenten gelezen zal worden, wat de leerlingbegeleiding niet ten goede zal 
komen. De schoolleiding heeft onlangs ingestemd met ons voorstel met ingang van komend 
schooljaar de mentoren te verzoeken de belangrijkste informatie per leerling digitaal aan de 
vakdocenten te verstrekken, zodat zij in de les een overzicht bij de hand hebben.  
 
Onderzoek naar tegenvallende resultaten bij wiskunde (vwo) 
In het kader van ons speerpunt ‘toezicht op kwaliteit onderwijs’ (zie MR-Activiteitenplan op 
onze webpagina) is de leerling-geleding van de Medezeggenschapsraad begonnen aan een 
eigen onderzoek naar de tegenvallende wiskunde resultaten in de bovenbouw van het vwo. 
Met medewerking van de schoolleiding krijgen alle leerlingen van klas 1 t/m 6 vwo een 
vragenlijst voorgelegd over de verschillende aspecten van het vak wiskunde, de 
huiswerkattitude en de motivatie. De resultaten van deze enquête worden vóór de zomer-
vakantie verwacht. Wij houden u op de hoogte! 
 
Onderzoek naar advisering basisscholen en doorstroom in onderbouw 
De Medezeggenschapraad ontving onlangs het rapport van de beleidsmedewerker Zorg en 
Kwaliteit naar de advisering van basisscholen. Uit een onderzoek naar klas 1 t/m 3 van dit 
schooljaar blijkt dat de basisscholen in ons verzorgingsgebied zorgvuldig en adequaat 
adviseren. De Medezeggenschapsraad verwacht deze maand het tweede rapport van de 
beleidsmedewerker te ontvangen, dat over de doorstroomgegevens in de onderbouw zal 
gaan. Na een inhoudelijke bespreking van beide rapportages (komende weken) zal de 
Medezeggenschapsraad de directie verzoeken de onderzoeksresultaten met de mede-
werkers te delen.    



Spreektijd voor ouders, leerlingen en medewerkers op MR vergadering 
In het kader van ons speerpunt ‘contact met achterban versterken’ (zie MR-Activiteitenplan 
op onze webpagina) heeft een werkgroep de procedure en criteria voor spreektijd op MR 
vergaderingen uitgewerkt. Het voorstel van de werkgroep is inmiddels door de 
Medezeggenschapsraad goedgekeurd, waardoor het vanaf dit moment voor ouders, 
leerlingen en medewerkers mogelijk is de raad toe te spreken. Als er zaken zijn die u onder 
onze aandacht zou willen brengen of als u gebruik zou willen maken van spreektijd  
verwijzen wij u graag naar de procedure en criteria op de MR webpagina.  
 
Namens de Medezeggenschapsraad, 
Jeroen van Bon (secretaris) 


