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3 Behandeling en vaststellen verslag vergadering d.d. 16 februari 2022: aanpassingen worden 

verwerkt  
MR: verzuimoverzicht: meer met elkaar 
gepraat? 

KJV: dat gebeurt meer en er is borrel 
georganiseerd 

MR: wanneer wordt gebruik BYOD 
geevalueerd? 

KJV: hier wordt naar geïnformeerd  

MR: kan toetsperiode bij lange periode voor 
vakantie?  

KJV: hier zal naar gekeken worden 

MR: publieksnotulen beschikbaar voor ouders. Vz: deze zullen op website worden geplaatst, 
er staat al een deel op.  

4 Havo Doorn 
KJV geeft hierover een presentatie. Gesprekken gevoerd met ouders, docenten leerlingen. 10 
leerlingen naar havo 5. PTA Zeist was leading. Hardware niet op orde.   

5 Formatieplan 
KJV geeft hierop toelichting: aanmeldingen komen overeen met prognose, waarschijnlijk 2 
klassen minder.  Rond mei formatieplan, daarna gesprekken met docenten. 

6 Stand van zaken schoolontwikkeling 
KJV geeft toelichting: met onderwijscommissie gekeken naar rode draad binnen OLZ. Team 
wordt hierover bijgepraat op 12 en 14 april. Januari 2023 afronding onderwijsontwikkeling.  

7 RI&E 

Rapportage is van 22 juli 2019, teamleider OOP checkt of risico’s zijn verholpen. 
MR: blijft hybride onderwijs aangeboden 
worden? 

KJV: leerlingenraad zal hier ook over spreken. 

8 Rondvraag 
In plaats van dag voor de oulemegesprekken komt er een week, docenten kunnen zelf 
inplannen.  
Na de zomer wordt overgeschakeld naar olz.nl mail. 
Reglement schorsing en verwijdering staat niet op site. 
Vervallen herkansing als po niet of te laat is ingeleverd staat in schoolreglement maar wordt 
anders toegepast.  
Onderdeel MR vergadering zonder bestuurder 
School moet helder zijn over hybride onderwijs.  Leerling door omstandigheden lang thuis dan 
fijn als er iets meegekregen kan worden van les.  

 Voorzitter sluit vergadering om 21.20 uur 
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