Overleg MR Emmauscollege 4 maart 2021 – verslag voor het OVE-bestuur
Op 4 maart heeft de MR voor de vierde keer dit schooljaar vergaderd. De
vergadering vond plaats via Zoom. Namens de ouders waren Johan, Amna en Willeke
aanwezig.
De vergadering bestond uit twee gedeelten. In het eerste uur is door de MR
onderling overlegd en is de daaropvolgende vergadering met een
vertegenwoordiging van de schoolleiding voorbereid. In het tweede uur sloten Raoul
Majewski en Sophie Verschueren aan.
De volgende onderwerpen zijn besproken:
Mededelingen van de schoolleiding en de MR:
- Er waren een paar mededelingen van personele aard, zoals (terugkeer van)
ziekteverlof en zwangerschapsverlof van een aantal medewerkers.
- De aanmeldingen voor het komende schooljaar komen binnen. Het aantal
aanmeldingen ziet er goed uit. Het gehele proces van aanmelden en de
intake verloopt dit jaar digitaal.
- De examenreglementen zullen dit jaar aangepast moeten worden aan de
door de minister gewijzigde procedure voor de examens. De aanpassingen
zullen nog in de MR aan de orde komen.
- De school regelt de gang van zaken in de MR via een drietal documenten: een
medezeggenschapsstatuut, een reglement en een huishoudelijk reglement.
Alle drie dateren van 2017 en hadden formeel in 2019 opnieuw moeten
worden bekeken en vastgesteld. Een werkgroepje gaat hier de komende tijd
mee aan de slag.
Beperkingen rooster:
Naar aanleiding van de notulen is door ons gevraagd naar de voortgang van het
onderzoek dat door het organisatiebureau werd uitgevoerd om de effecten van
verschillende prioriteitstellingen bij het roosteren te onderzoeken. Het onderzoek is
inmiddels afgerond en geeft inzicht in de belangrijkste variabelen. Er worden op
korte termijn geen grote aanpassingen verwacht. Mocht dat veranderen dan worden
de voorstellen met de MR besproken.
Stand van zaken onderwijs in Corona-tijd:
Uiteraard is dit onderwerp aan de orde geweest. Er is gesproken over de toetsweek
en de wijze waarop het besluit om de toetsweek door te laten gaan en de week
voorafgaand hieraan nog online les te geven tot stand is gekomen. Ook de onbalans
tussen de hoeveelheid toetsen in de verschillende klassen is aan de orde geweest.
Op verzoek van de leerling-geleding bevestigde de schoolleiding dat er geen sprake is
van minder fysieke lessen voor examenleerlingen nu ook andere leerlingen weer iets
meer naar school mogen.
Schoolplan
Zoals bekend wordt er op diverse manieren input verzameld voor het schoolplan. De
verwachting is dat een eerste versie voor de zomer in de MR besproken kan worden.

Er wordt gestreefd naar definitieve vaststelling bij aanvang van het nieuwe
schooljaar.
Samenwerkings- en privacy convenant De Overstaproute
Om de gegevensuitwisseling bij het aanmelden van nieuwe leerlingen vanuit de
basisscholen goed te regelen wordt door de aangesloten scholen (vrijwel alle scholen
in de regio) een samenwerkings- en privacy convenant gesloten. De MR heeft op dit
soort stukken instemmingsbevoegdheid. Naar aanleiding van het stuk is in de MR
gesproken over de AVG en de werkzaamheden van de functionaris
gegevensbescherming. Naar aanleiding hiervan hebben we van de schoolleiding
naderhand nog aanvullende informatie ontvangen met betrekking tot de diverse
verwerkersovereenkomsten die de school heeft en hoe er wordt toegezien op het
naleven van de AVG.
Leerlingenstatuut:
Het nieuwe leerlingenstatuut vereist instemming van zowel de leerlingen als de
ouder-geleding. Er waren een aantal opmerkingen en een aantal discussiepunten.
Onderwerp van discussie is bijvoorbeeld het aantal toetsen dat in een bepaalde
tijdsspanne (een dag, een week) mag worden gegeven en de hoeveelheid stof die
dan mag worden getoetst. De nu in het voorstel opgenomen tekst was niet duidelijk
genoeg en zou ook kunnen leiden tot een toename van toetsen terwijl de toetsdruk
in sommige jaarlagen al als te hoog wordt ervaren. Daarnaast was ook de tekst over
telefoons in de klas niet scherp en mogelijk niet in lijn met de vastgestelde afspraken
hierover. Conclusie was dat het leerlingenstatuut nogmaals wordt bekeken door een
leerlingenraad en schoolleiding waarna het nogmaals in de MR besproken zal
worden.
Mochten jullie over bepaalde onderwerpen meer willen weten of onderliggende
stukken willen inzien, laat dat dan even weten.
Met vriendelijke groeten,
ook namens Johan en Amna,
Willeke Stekelenburg

