
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreft: Verslag overleg MR Emmauscollege 6 september 2022 
Aan: Bestuur oudervereniging Emmauscollege 
Van: Willeke Stekelenburg 
Datum: 08 september 2022 
	
 
Op 6 september 2022 is de medezeggenschapsraad bijeen gekomen voor de eerste vergadering 
van dit schooljaar. Na een vooroverleg met de leden van de MR uit de leerlingenraad, de 
personeelsraad en de oudervereniging is vergaderd met Raoul Majewski en Sophie Verschueren 
namens de schoolleiding. Vanuit de oudergeleding waren Amna Bakija, Caroline van Noordenne en 
Willeke Stekelenburg aanwezig. 
 
Ambities medezeggenschapsraad 2022-2023: 
Het vooroverleg is gewijd aan het evalueren van het functioneren van de MR in de afgelopen periode 
en een blik vooruit naar het komende jaar. Er zijn diverse punten genoemd die goed gaan en ook 
een aantal aandachtspunten waar acties voor zijn geformuleerd. Zo wordt er een overleg ingesteld 
met de voorzitters van de 3 geledingen om samen met de schoolleiding o.a. de agenda voor te 
bereiden en het onderling contact wat te vergemakkelijken en wordt er een jaarschema opgesteld 
om ervoor te zorgen dat belangrijke punten tijdig worden geagendeerd. 
 
Mededelingen: 
• Examenresultaten: Op Havo is 83% en op het VWO 89% geslaagd. De schoolleiding en secties 

leveren een analyse van de resultaten (ook ten opzichte van de landelijke cijfers) die in een 
volgende vergadering aan de orde zal komen. 

• Huisvesting: De B-verdieping is gedeeltelijk omgebouwd naar een plek met meer studie-
/werkplekken. De afgelopen weken werd er goed gebruik gemaakt door de leerlingen. 

 
Jaarplannen 2022-2023: 
De schoolleiding heeft een aantal onduidelijkheden nader toegelicht. Over het algemeen was er 
waardering voor de jaarplannen. Een aantal onderwerpen uit de jaarplannen zal door de MR 
nadrukkelijk gevolgd en geagendeerd worden.  
 
Schoolgids 2022-2023: 
De schoolgids vereist instemming van de leerlingen- en oudergeleding.  De versie die nu besproken 
werd is al gepubliceerd op de website van de school.  Een aantal zaken zijn specifiek aan de orde 
gesteld zoals de wijziging in het lesprogramma van Engels in de bovenbouw, de weergave van de 
mogelijkheden die leerlingen hebben om hulp te krijgen als ze problemen hebben met hun mentale 
gezondheid en de wijze waarop leerlingen gekozen kunnen worden in de leerlingenraad. Een aantal 
wijzigingen moet nog worden verwerkt. De instemming van de MR is aangehouden tot die 
daadwerkelijk zijn doorgevoerd. 
 
Draaiboek Corona: Door de overheid zijn er 4 fasen geïdentificeerd waarvoor scholen hun 
draaiboek gereed moeten hebben. De keuzes die gemaakt worden in het draaiboek worden door de 
MR onderschreven. Er zijn enkele zaken verduidelijkt, waarna de MR heeft ingestemd met het 
draaiboek met de opmerking dat het hopelijk dit schooljaar op de plank kan blijven liggen. 
 


