
Publieksverslag MR-OLZ vergadering van: 16 februari 2022 Locatie: OLZ Zeist 
Aanwezig: Rinke Klouwen (voorzitter),  Andrea Bliekendaal, Jessica Bliekendaal, Chaimae Boughlalah,  Lars 
Kruitwagen, Julian Neerkens,  Alexandra Haijkens, Jefta Smit, Kees-Jan Vreeker (KJV), Gea Hallema, Heiltje 
Winterink, Bart Schoenmaker, Cas van der Horst (via Teams), Rutger Willems (toehoorder) en Linda de Wijn 
(notulen) 
Afwezig: Lisa Wormgoor, Irma Koekoek, Tobias Wolff 
2 19.00 u opening. 
3 Verzuimoverzicht  

Toelichting Gea: Verzuimpercentage is hoog; groot percentage langdurig verzuim. Deel verzuim is niet te sturen. 
Coronaperiode vraagt veel van personeel. NUOVO is bezig om gesprek over welzijn aan te gaan met personeel.  

4 Behandeling en vaststellen verslag vergadering d.d. 8 december 2021: aanpassingen worden verwerkt  
MR: heel onrustig met OVZ leerlingen KJV: er zijn gescheiden pauzes en conciërges houden 

toezicht 
MR: worden CO2 metingen gemonitord? KJV: metingen worden gedaan en wekelijks uitgelezen; 1 

vleugel heeft aanpassingen nodig.  
MR: zijn er resultaten CO2 metingen? KJV: metingen worden volgende week gedaan en 

gemonitord door 1 persoon 
MR: is er overlegd over aanpassing periodes? KJV: er is overlegd, periodes worden niet aangepast. 

5 BYOD enquête 
MR: Er is een ongelukkige start geweest KJV: er moet een groep komen die onderzoek gaat doen 

naar BYOD en wat de school ermee wil.  
6 Concept lessentabel 2022-2023 

Geen wijzigingen tov afgelopen jaar.  
MR: komt er evaluatie van Dans? KJV: Dans mag doorgroeien naar vwo 6, nu nog in 

pilotfase.  
MR: trend met roosteren in blokuren doorgezet? KJV: er wordt over gesproken met de sectie. Merendeel 

van leerlingen vindt blokuren fijn.  
7 Havo Doorn 

KJV geeft toelichting: er worden gesprekken met koppels docenten gevoerd en met leerlingen en ouders. Het voldoet 
aan verwachtingen leerlingen.  

8 NPO  
Huiswerkbegeleiding en programma leerling voor leerling lopen.  
Een derde van de reizen wordt betaald uit NPO budget.  
Nog geen prognoses. Bij klas 3 problemen met leren leren. Daar zal aandacht aan besteed worden.  

9 
 

Werving nieuwe rector 
KJV is gevraagd nog een schooljaar te blijven. Teamleiders hebben geen bezwaar. Kosten van interimmer hebben 
geen invloed op docententeam.  

10 Rondvraag 
Er komt een datumvoorstel voor MR cursus  
Collega’s vinden het fijn dat agenda MR gedeeld wordt. 
Goed als publieknotulen ook gedeeld worden voor ouders.  
Onderdeel MR vergadering zonder bestuurder 
MR stemt in met lessentabel 
MR positief over besluit van bestuur om KJV nog een schooljaar aan te laten blijven.  

 Voorzitter sluit vergadering om 21.15 uur 
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