
Publieksverslag MR-OLZ vergadering van: 17 november 2021 Locatie: OLZ 
Aanwezig: Rinke Klouwen (voorzitter), Andrea Bliekendaal, Jessica Bliekendaal, Chaimae Boughlalah, Lars Kruitwagen, 
Irma Koekoek, Jefta Smit, Kees-Jan Vreeker (KJV) en Linda de Wijn (notulen) 
Afwezig: Alexandra Haijkens, Lisa Wormgoor, Tobias Wolff 
2 19.30 u opening. 
3 Vaststellen agenda:  

MR: bijdrage havo kansklas komt later terug 

4 Benoeming MR leden:  
Nieuwe leden worden welkom geheten. 

  Behandeling en vaststellen verslag vergadering d.d. 6 oktober 2021: aanpassingen worden verwerkt  
MR: dossier OOP gaat naar volgende vergadering.  

 
MR: aanpassingen schoolgids ouderbijdragen zijn niet 
verwerkt 

KJV: dit zal worden aanpast op de website 

MR: zijn er nog incidenten met leerlingen OVZ? KJV: het gaat nu beter 

6 Begroting 2022 
KJV geeft toelichting: het resultaat is rood, zal dat komende jaren nog blijven; er wordt ingezet op 200 nieuwe 
leerlingen voor het nieuwe schooljaar.   
MR: gaat investering danszaal door? KJV: kijken naar acceptabele voorziening van 7-8 jaar; 

bedrag blijft in begroting  
MR: kan MR inzage krijgen in wat er onder begroting zit? 
 

KJV: GMR krijgt begroting in detail; er wordt afspraak 
gemaakt met controller om dieper op begroting in te 
gaan.  

MR: is er duidelijk beeld van wat docent krijgt voor 
flexuur? 

KJV: daar zijn rekenmodellen voor 

7 
 

NPO Scan 
MR: zijn er leerlingen die er gebruik van maken? KJV: moet nog verder opgetuigd worden, in ouder-

leerling-mentorgesprekken wordt het verduidelijkt. 
MR: is er voldoende evaluatie geweest van ouder-
leerlingmentorgesprekken? 

KJV: dit wordt nagevraagd bij Maureen 

8 Uit het MT 
-My Analytics: toelichting is duidelijk  
-Havo Doorn: evaluatie komt in volgende MR vergadering 
-Havo kansklas: voorstel om extra ouderbijdrage voor activiteiten te vragen. 

9 Rondvraag 
MR: Kunnen ouder-leerlingmentorgesprekken op een dag 
gepland worden? 

KVJ: hier is al overleg over 

MR: vallen resultaten havo 5 terug? Eerste toetsweek is altijd lager, geen reden tot zorgen. 
 MR: kan schooljaar ingedeeld worden in 4 ipv 5 

periodes? 
KJV: schoolleiding kijkt of hier onderzoek naar gedaan 
kan worden. 

 Onderdeel MR vergadering zonder bestuurder 
Punten waren ter informatie, er is geen actie vereist. 
Oudergeleding gaat akkoord met extra ouderbijdrage havo kansklas, wel goed kijken naar tekst.  

  
 Voorzitter sluit vergadering om 21.10 
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