
  

 

 
 

 

 

 

Notulen tussentijdse MR-

vergadering 
26-05-2020 

 

Aanwezig: 

Mevrouw Debora Herveille; rectrix Sintermeerten College/ De Nieuwe Thermen.  

Mevrouw Natasja Jacobs; teamleider De Nieuwe Thermen 

Mevrouw H. Lempers: voorzitter.  

Mevrouw C. Arnoldussen: secretaris. 

Mevrouw K. Verwoerdt: oudergeleding.  

Mevrouw C. Regtop: oudergeleding.  

1.Opening. Ook deze vergadering vindt plaats op afstand via MS teams.  

 

2. Notulen. Met aanpassingen geplaatst op de Site. 

 

3. RV toets. De inhoud van deze toets is gebaseerd op het complete PTA van het vak en bepaald 
voor 50% het eindcijfer. De toets is bestemd voor leerlingen die na bekendmaking SE resultaten 
niet geslaagd zijn. Maximaal mogen er 2 RV toetsen door de leerling gemaakt worden. Gezien 
de omvang van de toets worden de lijnen hiervoor uitgezet in samenwerking tussen de secties 
van scholen binnen SVOPL. De bijlage van CITO dient hierbij als onderlegger. Het document en 
het tijdspad zijn samen doorgenomen. 

 

4. Heropening school 02-06-2020. Natasja presenteert het plan voor de heropening van de 
school. Alle leerlingen, ingedeeld per MC groep, worden 2 middagen op school verwacht. Deze 
tijd wordt hoofdzakelijk ingevuld met S&B, K&O, GL en fysiek contact met de mentor-coach. In 
dit plan zijn ook de afspraken opgenomen volgens de richtlijnen van het RIVM. In de ochtenden 
zijn leerlingen aanwezig die extra steun en zorg nodig hebben. Dit plan loopt tot en met 3 juli. 
De laatste week is de uitloopweek. 



 

 

5. MR Verkiezingen. Er wordt een versnelde procedure opgestart voor de invulling van de 
vacature personeelsgeleding. Afhankelijk van het aantal kandidaten zal de procedure met 
eventuele verkiezing worden uitgezet. Aansluitend zal ook de vacature voor de oudergeleding 
worden uitgeschreven. 

 

Volgende MR vergadering: dinsdag 16 juni 15.30 fysiek op locatie. 

Op de agenda zullen de volgende zaken staan: 

• Schooljaarplan 

• Lessentabel 

• Taakbeleid 

• Begroting 

• Kennisgeving nieuw lid namens de personeelsgeleding. 

• Procedure vacature oudergeleding. 

 

Voorstel laatste MR bijeenkomst met aansluitend gezellig samenzijn op dinsdag 30 juni om 
16.30 

 

Met vriendelijke groeten, 

Henriette Lempers en Chantal Arnoldussen. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 


