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Aan:  Miriam Idema, Frank Cuijpers, Elly Kuijpers, Jelly Paping, Paddy Harbers, Betty Duim, Jeroen Sanders, 
Ellen van Trigt, Karin Wezeman, Meike Kockx, Silke Leenders, Sterre Spit 

Van:  Denise van Wilderen 
Datum:  19 mei 2021 
Betreft:  Actie- en besluitenlijst MR-vergadering  
Afwezig: Silke Leenders, Sterre Spit en Meike Kockx 

Actie- en besluitenlijst MR-vergadering 

1. Opening  

 Miriam opent de vergadering 

2. Vaststellen agenda 

 Agenda is vastgesteld 

3. Vaststellen notulen 

 Notulen zijn vastgesteld.  
n.a.v. punt 10 Verkiezingen OOP uitzetten. Bij het OOP vragen of er belanghebbenden zijn. Frank zal 
dit zich op zich nemen. 

4. Mededelingen 

       Directie 

 Vacature plaatsvervangend rector/schoolorganisatie;

Vacature van 0,5 fte dit is een vacature van het bestuur. Er wordt gezocht binnen het Doetinchemse 

om niet iemand helemaal opnieuw in te werken. Paddy zal volgend schooljaar meer aanwezig zijn 

op het Rietveld. Financiën en huisvesting worden intern opgelost. Kwaliteitszorg beleggen bij de 

plaatsvervangend rector.  

Afdelingsleider: teams worden in stand gehouden. Mavo, H3 en AG3 bij Wim Visser en overige 

leerjaren bij Maarten Brinkhof. Zo zal er een 1e graads team en 2e graads team ontstaan. Op 

ondersteunend vlak, onderwijs inhoudelijk en het begeleiden van de secties wordt er gekeken naar 

een 3e persoon.  

 Bijspijkerprogramma; 

Afgelopen maandag zijn de bijspijkermiddagen gestart. Deze lopen tot de zomer door en wellicht is 

het na de zomer ook nodig. Elke school heeft de opdracht gekregen om in het kader van het 

Nationaal Programma Onderwijs (NPO) een schoolscan te maken. Er zijn 5 domeinen benoemd 

(resultaten, sociaal emotioneel, motivatie/inzet en werkhouding, achterstanden en 

voorexamenklassen). Zo gaan we keuzes maken uit de menukaart die passen bij de problematiek op 

het Rietveld Lyceum, waarbij financiering plaatsvindt vanuit de NPO-gelden. Dit moet voor de 

zomervakantie duidelijk worden en moeten we ook mensen bij zoeken. Dit zal een belangrijk 

onderwerp zijn en ook terugkomen bij de volgende MR vergadering. 

 Covid: 

Besmettingen blijven laag en examens komen niet in de problemen. De zelftesten worden gebruikt 

maar niet door iedereen. Er zijn drie medewerkers op school die begeleiden bij de zelftest. Een 

zelftest is vrijwillig en wij oefenen geen druk daarop uit naar leerlingen. Sinds 17 mei zijn de 

leerlingen weer wat meer op school en als we de media mogen geloven dan gaan we waarschijnlijk 
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weer met volledige klassen draaien. We moeten dan wel kijken naar de veiligheid van onze 

medewerkers.  

Jelly vraagt of de directie er heel erg zorgvuldig naar wil kijken. Het gaat om een korte tijd en 

wellicht is het beter de vakantie er overheen te laten gaan.  

 Jaarrekening; 

Jeroen laat de jaarrekening zien. 

Jaarrekening pakt goed uit. 

 Ouderbijdrage; 

De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage (in het primair en voortgezet onderwijs) wordt per 1 

augustus 2021 aangescherpt. Kern van de wijziging: alle leerlingen moeten mee kunnen doen met 

activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Dit is 

een lastig vraagstuk en zal terugkomen bij de volgende MR vergadering. Jeroen zal hier een memo 

voor aanleveren.  

 Schoolplan; 

Er is een sessie met ouders ingepland waar Maarten en Jeroen vragen om input.  

Leerlingbelang  

 Geen mededelingen 

MR/GMR/CMR

 GMR: Maria heeft gesprekken gevoerd met de scholen over de afvaardiging binnen de 

Doetinchemse scholen voor de GMR. Deze zijn allen verschillend verlopen. Op maandag 14 juni is er 

een gezamenlijke sessie gepland om toch samen op één lijn te komen. 

CMR: Jaarrekening, begroting en de scenario’s zijn besproken. Het formatieproces en de belevingen 

van de mensen zijn besproken. Er was een behoorlijk verschil tussen de beleving van de 

formatiegesprekken, best-match gesprekken tussen het Houtkamp College en het Panora Lyceum. 

Bij het Panora Lyceum voelde het aan als sollicitatieprocedure, dit kwam mede door de pitches die 

collega’s moesten geven. Bij het Houtkamp College werd dit geluid minder gehoord.  

Bespreekpunten 

5 Zonnepanelen

De subsidie is aangevraagd en de plannen zijn concreet gemaakt. Er liggen twee scenario’s waarvan er één 

ter instemming ligt.  

MR stemt in met scenario 1 mits er gekeken wordt naar de bestemmingsreserve en de rest uit exploitatie. 
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6 Uitfasering Rietveld Lyceum 

Er is een sessie over de uitfasering met leerlingen en ouders geweest. Bij deze sessie waren 17 ouders 

aanwezig. De leerlingen geven aan dat het niet uitmaakt voor hen, als er maar een herkenbare plek is en er 

tijd is om te wennen. Ouders geven aan dat er een normaal jaar moet zijn. De ouders hadden geen goed 

beeld van een bovenbouwcampus. Dit moet goed uitgelegd worden naar de ouders en zorgen dat we 

leerlingen daarin goed begeleiden. Voor de zomervakantie zal er een besluit genomen worden. Omdat er 

ook tijd voor nodig is om dit goed voor te bereiden. Dit punt komt de volgende keer terug op de agenda van 

de MR. 

7 Formatie

Jeroen laat het formatieplan zien.   

20 mei is een formatieoverleg met de vijf scholen. Met docenten hebben de matchgesprekken 

plaatsgevonden daar is een voorkeurslijst uit ontstaan. Voor het OOP hopen we dan ook een voorschot te 

nemen, deze groep krijgt ook eerst een matchgesprek.  

8 Rondvraag

Betty vraagt naar de stand van zaken betreffende de roostermaker.  

Jeroen geeft aan dat de baan is aangeboden aan een mevrouw maar deze moet nog een keuze maken. 

De vacature is wel opnieuw uitgezet. Ook is er contact met een bureau, zij hebben een kandidaat daar wordt 

een gesprek mee gevoerd. P&O bekijkt de mogelijkheden bij andere scholen binnen Achterhoek VO. 


