
Publieksverslag MR-OLZ vergadering van: 6 oktober 2021 Locatie: OLZ 
Aanwezig: Rinke Klouwen (voorzitter), Andrea Bliekendaal, Alexandra Haijkens, Jessica Bliekendaal, 
Chaimae Boughlalah, Lars Kruitwagen, Lisa Wormgoor, Tobias Wolff, Irma Koekoek, Kees-Jan 
Vreeker (KJV),  Paula de Jong en Linda de Wijn (notulen) 
Afwezig: - 
2 19.30 u opening. 
3 Vaststellen agenda:  

MR: heeft iedereen alle leermiddelen? KJV: veel leerlingen hadden geen 
boekenpakket besteld, er komt nog steeds 
wat binnen. Alle digitale leermiddelen zijn 
gekoppeld. 

4 Binnengekomen stukken:  
Bapo: dit zal gecheckt worden bij de roostermaker. 

5 Behandeling notulen: aanpassingen worden verwerkt  
MR: planning excursie in april is niet ideaal. directie: open voor alternatieven; 

verbindende element zit in voorbereiding; 
ontspanning voor examens is goed. 

6 NPO 
MR: niet eerder bijsturen dan bij examens? directie: er wordt steeds bijgestuurd, 

terugkoppeling van resultaten binnen de 
secties.  

  directie: reparatieprogramma’s zijn uitgerold 
  

 
directie: 1e deel geld is bestemd; deel ook 
invullen voor duurzame oplossing.  

7 
 

Verantwoording formatie 
 KJV: NPO geld zal uit de formatie gehaald 

worden,  meer inzichtelijk 
MR: is er dit jaar wel geld voor vervanging? KJV: ziekteverzuimcijfer stijgt door corona in 

heel Nederland 
8 CO2-metingen 

MR: kunnen data gemonitord worden door 
iemand van team of leerlingen? 

KJV: wordt besproken met Marius 

9 Toelichting begroting 
 MR: wat wordt gedaan met ziekteverzuim? 

 
KJV: wordt elke 3 maanden gemonitord en 
besproken met teamleiders, komt actie op 

 KJV: afschrijvingslasten gebouw en 
huisvestingslasten zijn in Zeist hoger dan bij 
andere NUOVO scholen 

10 Rondvraag 
 Veel leerlingen weten niet wie rector is en 

wat hij doet. Leerlingenraad zal het breder 
peilen. 

 

 Er zijn incidenten geweest met leerlingen 
andere gebouw op terrein.  

Leerlingraden van beide scholen kunnen 
hierover in gesprek gaan; geef leerlingen 
meer betrokkenheid bij catering en er moet 
veel communicatie komen hierover tussen 
beide scholen.  

 Onderdeel MR vergadering zonder bestuurder 
Punten waren ter informatie, er is geen actie vereist. 
Bezetting MR mist nog wat mensen. 

  
 Voorzitter sluit vergadering om 21.00 
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