
 

 

Jaarverslag MR/USG 2020-2021 

 

Samenvatting 

Tussen augustus 2020 en augustus 2021 heeft een totaal aantal van 17 genotuleerde vergaderingen 

plaatsgevonden; gemiddeld bijna twee per maand en dus veel meer dan de wettelijk vereiste 6 per jaar. 

Hoewel er behalve het continu veranderende coronabeleid ook veel andere onderwerpen zijn besproken 

en vastgesteld, kan zonder twijfel worden gesteld dat het merendeel van de vergaderingen in het afgelopen 

schooljaar (2020-2021) is gewijd aan coronagerelateerde beslissingen en maatregelen. Andere belangrijke 

onderwerpen waren het vertrek van Marieke Folkers en het aanstellen van een nieuwe rector (Stéphanie 

Bakker); het invoeren van het nieuwe schoolplan (incl. 80-minutenrooster en formatief toetsen), en  de 

verbouwing van de school. Ook is in deze periode de personeelsgeleding (PG) van de MR uitgebreid met 

twee leden en hebben er in de oudergeleding (OG) en de leerlingengeleding (LG) verkiezingen 

plaatsgevonden.  

 

Gedurende schooljaar 2020-2021 zijn de volgende onderwerpen geagendeerd: 

- Coronabeleid en daaraan gerelateerde maatregelen (inclusief het USG-eigen ventilatiebeleid en de 

daarmee samenhangende schoolsluiting in het najaar van 2020); 

- Invoering van het nieuwe schoolsysteem en het voorgenomen ‘oefenkwintaal’ 80-minutenrooster; 

- Schoolstatus en prestaties; 

- Leermiddelen; 

- NPO-gelden; 

- Selectie en aanstelling nieuwe rector; 

- Verbouwing; 

- Begroting; 

- MR; 

- GMR. 

 

 

Coronabeleid, -maatregelen en daaraan gerelateerde zaken 

Corona, ventilatie, lockdowns 



 

 

De MR heeft met de schoolleiding overlegd over de ventilatie die niet op orde was en tot hybride lessen 

en thuisonderwijs leidde. Via de OMR zijn grote zorgen van de ouders omtrent het ontbreken van lestijd 

bij de schoolleiding neergelegd.  

De MR heeft voortdurend kritisch meegekeken met de schoolleiding en heeft deze gesteund in de 

genomen beslissingen.  

 

Digitale lessen en toetsen in coronatijd 

Vanwege de aanpassingen in het lesprogramma door corona heeft de schoolleiding met de MR 

voortdurend overleg gehad over aanpassingen van toetsing en van het PTA. De MR heeft de schoolleiding 

geadviseerd en gesteund in haar besluiten.  

Meerdaagse excursies en reizen 

Eind juni 2020 blijkt dat NUOVO-breed is besloten reizen en meerdaagse excursies in binnen-  en 

buitenland niet te laten doorgaan. De MR heeft grote zorgen over het effect op de leerlingen en benadrukt 

het belang van sociale contacten. Deze zorgen worden via de GMR bij NUOVO neergelegd.  

Invoering nieuw schoolsysteem en ‘oefenkwintaal’ 80-minutenrooster 

Samen met de MR neemt de schoolleiding het besluit het nieuwe 80 minutenrooster pas in het schooljaar 

2021 – 2022 in te voeren. Dit om zo veel mogelijk rust en regelmaat te behouden in deze lastige tijd. De 

LMR en OMR raden aan in de laatste schoolweken van schooljaar 2020-2021 veel aandacht te besteden 

aan het informeren van ouders en leerlingen over het 80-minutenrooster en de VVV-uren. 

Excellente school en kansengelijkheidDe SL dient in juni 2021 weer een verzoek in voor de ‘excellente 

school’-status, incl. de ‘goed’-kwalificatie van de inspectie. De huidige status loopt af in juli 2021. In het 

voorjaar van 2022 zal het bezoek van de jury excellente scholen plaatsvinden, het inspectiebezoek aan het 

begin van de zomer.  

Ook heeft de school zich aangemeld voor het project kansengelijkheid van de Stichting ‘Zelfstandig 

Gymnasium’. De SL wil sowieso in schooljaar 2021-2022 met dat thema aan de slag. 

Leermiddelen 

NUOVO wil vanaf schooljaar 2021-2022 gaan werken met lifo-methodes: een digitale licentie voor de 

hele methode, aangevuld met folio materiaal (op papier). De nieuwe distributeur wordt uitgeverij Van 

Dijk. De overgang van Iddink naar Van Dijk verloopt niet helemaal vlekkeloos, maar leidt ook niet tot 

onoverkomelijke problemen. 

NPO-gelden 

In mei bespreekt de MR de NPO-gelden. Via de NPO krijgt het USG middelen om leerlingen en 

medewerkers extra te ondersteunen. Hoofddoel is leervertraging inhalen en onderwijs verbeteren, maar 

ook sociale ontwikkeling en ondersteuning zijn van belang. Er komt meer aandacht voor studiecoaching 

en -begeleiding; er wordt een ondersteunend psycholoog ingezet en er komen extra ‘introductiedagen’.  

Aanstelling nieuwe rector 



 

 

Begin december 2020 wordt de vacature voor de nieuwe rector gepubliceerd. Met het opgestelde profiel 

voor de nieuwe rector heeft de MR ingestemd.  

In juni 2021 kondigt Aad van Diemen aan m.i.v. januari 2022 ook te zullen vertrekken als conrector. De 

sollicitatieprocedure voor zijn vervanging zal in september gestart worden. 

 

Verbouwing 

De verbouwing van de school is op 21 september 2020 van start gegaan. De MR wordt op de hoogte 

gehouden van de aanbesteding en van de verbetering van de ventilatie. 

Begroting 

De financiële commissie heeft een positief advies gegeven voor de begroting van schooljaar 2020-2021 en 

de MR heeft daarmee ingestemd. Wel heeft de financiële commissie voor het volgende schooljaar (2021-

2022) gevraagd om breder geïnformeerd te worden over de details. De financiële commissie zal na de 

zomer om de tafel zitten met NUOVO om te kijken hoe deze beter kan worden betrokken bij het opstellen 

van de USG-begroting. 

 

Vrijwillige Ouderbijdragen 

Gedurende het jaar worden er verschillende bijdragen geïnd door Iddink (aankomend schooljaar 

vervangen door Van Dijk) en door de ouderraad. De MR vraagt om voor het schooljaar 2021-2022 om 

meer duidelijkheid over de besteding en de vrijwilligheid van de verschillende gelden.  

 

Samenstelling MR  

Met het vaststellen van het Huishoudelijk Reglement en het Reglement MR komt ter sprake dat er 

onvoldoende personeelsleden in de MR zitten. Er wordt besloten dat de PMR nog twee extra leden zal 

aanstellen. Half maart voegen Jeffrey Weber en Charissa Zwiers zich bij de MR namens de PG.  

 

MR Leden Schooljaar 2020-2021 

 

personeel/ouders/leerlingen jaar van aantreden aftreden/herverkiezing 

P Esther Heymann 2018 2021-2024 

P Lilian Blom 2019 2022 

P Guus Kers 2019 2022 

P Bernard Pol 2020 2023 



 

 

P Charissa Zwiers 2021 2024 

P Jeffrey Weber 2021 2024 

O Elske Bosma 2019 2022 

O Doremieke Kruithof  2019 2022 

O Lex Sigterman 2019 2021 

L Casper Voogt 2019 2022 

L Nils Neisingh 2019 2022 

L  Daniel Kunenborg 2019 2021 

 

 

GMR  

Begin januari wordt de MR meegedeeld dat de goedkeuring van het PTA vanaf dan via NUOVO/GMR 

gaat en niet meer via de MR vanwege de coronacrisis. NUOVO wil aanpassingen aan het PTA centraal 

afstemmen. De MR benadrukt dat deze taak zo snel mogelijk weer bij de school zelf moet liggen.  

 

Overig 

Overige vastgestelde besluiten (in chronologische volgorde) 

- Jaarverslag 2019-2020 

- Digitale lestijd ook valt onder onderwijstijd; 

- Huishoudelijk Reglement en Reglement MR; 

- Bernard zal optreden als Secretaris; 

- Lillian Blom, Lex Sigterman en Daniel Kunenborg nemen voor de MR plaats in de begrotingscommissie 

(2020-20221); 

- Notitie ‘examenleerlingen naar school’, en 

- Notitie ‘additionele kosten’ (betreffende o.a. het Homerusprogramma (keuzevakken worden voortaan kosteloos 

aangeboden om kansengelijkheid te vergroten), kluisjes (verplicht), talenreizen en GLOS – gemotiveerde keuze). 

 

Overige besproken onderwerpen (in chronologische volgorde) 



 

 

- Schoonmaken lokalen; desinfectie pompen; mondkapjes; spatschermen, besmettingen, (zelf)testen, 

anderhalve meter-beleid, sluiten/openen kantine, etc.; 

- Geen overgangsrapport/bewijs schooljaar 2019-2020 (door uitzonderlijke coronatijd vanaf maart 2020 zijn 

er geen officiële rapporten uitgegeven bij het einde van het schooljaar, omdat er gedurende die periode ook geen 

cijfers geen gegeven); 

- Onduidelijkheid over definitieve roosters en profielen in het vierde leerjaar bij aanvang schooljaar 

2020-2021; 

- Agenda plicht voor leerjaar 1 en 2 (huiswerk voor deze leerjaren niet langer in magister); 

- (Digitale) (Contact)ouderavonden (eerste 13/10/20); informatieavonden en opendagen in coronatijd; 

- Door/voortgang bijzondere activiteiten tijdens corona, w.o..: 

- Jaarboek schooljaar 2020-2021; 

- Schoolfotograaf; 

- Keuzevakken en evt. restitutie inschrijvingskosten; 

- Zomerschool; 

- Restitutie entree bewijzen afgelast schoolfeest 2020; 

- Formatie (vertrek pensioengerechtigde docenten en andere stafleden), en 

- Plan onderwijsraad voor driejarige ‘brugperiode’. 
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