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2 19.00 u opening. 
3 Behandeling en vaststellen verslag vergadering d.d. 17 november 2021: aanpassingen worden verwerkt  

MR: hoe gaat het met OVZ leerlingen? KJV: het gaat nu goed. 

MR: aanpassingen schoolgids ouderbijdragen zijn nog 
niet verwerkt 

KJV: dit zal worden aanpast op de website 

MR: zijn er resultaten CO2 metingen? KJV: metingen worden volgende week gedaan en 
gemonitord door 1 persoon 

4 Tussenevaluatie Project Havo Doorn 
Robbert van Sluijters geeft hierop een toelichting. Realisatie randvoorwaarden IC lab nog niet goed gerealiseerd. Meer 
behoefte aan binding Zeist. In februari/maart komt er nieuwe evaluatie. MR wil transparantie.  

5 PR en werving 
Maureen ’t Lam geeft een toelichting: doel is 200 leerlingen binnen te halen; er is een marketingbureau aangesteld; er 
loopt een socials campagne en mensen kunnen contact opnemen met school (QR code). 

6 Brief OOP 
Brief is besproken met Marius, die had hem nog niet gezien. Kernpunt is ‘communiceer met OOP’. 

7 NPO Scan 
Informatie staat in format van NUOVO, doel is van elkaar leren en samen training volgen.    
MR: zijn leerlingen in beeld die achterstand hebben 
opgelopen? 

KJV: sommige leerlingen hebben vertraging, maken 
gebruik van flexuren, mentor gaat in gesprek   

MR: zicht op gebruik van flexuren? 
 

KJV: nog geen zicht op, eerste flexuren draaien al. 
Daarnaast ook bijles.   

MR: acties cognitieve achterstanden Nederlands en 
Engels? 

KJV: er kan bedrijf ingeschakeld worden voor bijles en 
leerlingen geven bijles aan elkaar. 

8 
 

Plan 10-14 
KJV geeft een toelichting hierop. Landelijk project, 
samenwerking tussen primair en voortgezet onderwijs. 

 

9 Corona 
MR: docenten niet meer op de hoogte als leerling corona 
heeft.   

KJV: dat gebeurt wel, teamleiders informeren docenten, 
hier zal nogmaals op gewezen worden. 

MR: hoe zijn ontwikkelingen mondkapjesgebruik? KJV: leerlingen moeten in ieder geval bij binnenkomst 
mondkapje op, kan gekocht worden bij receptie. 
Eventueel actie voor notoire weigeraars. 

-Havo kansklas: voorstel om extra ouderbijdrage voor activiteiten te vragen. 
10 Rondvraag 

MR: kerstdiner examenkandidaten gaat niet door. Kunnen 
leerlingen zelf iets regelen? 

KVJ: dit zal aan teamleiders worden gevraagd. 

MR: kan er op school iets georganiseerd worden tegen 
overlegging negatieve zelftest? 

KJV: dat kan niet op school 

 MR: brandalarm ging af, procedures werden niet goed 
gevolgd 

KJV: er is analyse geweest en hier komt snel actie op en 
er volgt een oefening. 

 Onderdeel MR vergadering zonder bestuurder 
Punten waren ter informatie, er is geen actie vereist. 

 Voorzitter sluit vergadering om 21.30 
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