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Notulen der medezeggenschapsraadvergadering d.d. 16 december 2021
Aanvang 19:00 uur
Locatie: MS Teams
Technisch voorzitter: Mevr. M. Weusten
Aanwezig: Dhr. D. Hazen, dhr. R. Grond, dhr. H. Coenen, dhr. A. Harings, mevr. V. Aussems, mevr. M.
Weusten (personeel), dhr. G. Palm, dhr. W. van Mook, dhr. J. Molling (ouders), dhr. T. van
Wageningen, mevr. M. van Steen, dhr. T. Kort (leerlingen), dhr. J. Hausmans, mevr. B. Westera, dhr.
P. Breuls, dhr. D. Vraets (directie), dhr. Z. Roijakkers (notulist)
Afwezig:
1.
2.
3.
4.

Opening van de vergadering door de voorzitter om 19:00 uur.
Voorbereiding overleg directie
Gesprek met vertegenwoordigers GMR 19:30u – 19:45u.
Start overleg met directie om 19:45u.

5. Meerjarenraming
Dhr. Hazen vraagt of omvang directie nog gehandhaafd kan blijven bij een teruglopend aantal fte en
een bezuiniging. Dhr. Hausmans geeft aan dat hierover zeker is gedacht. Naar komend schooljaar zal
opnieuw worden gekeken naar de directiestructuur. Er is verder een bijeenkomst geweest met een
bureau over een bijeenkomst met ca. 25-30 mensen over het ‘merk’ Stella Maris: hoe wil je je
onderwijs organiseren? Onderwijskundige organisatie volgt hieruit.
Mevr. Aussems geeft aan dat de mutatiepercentages niet lijken te kloppen. Dhr. Breuls geeft aan dit
graag via e-mail te ontvangen, zodat dit kan worden gewijzigd. Verder vraagt mevr. Aussems of er
sprake is van een definitieve bezuiniging van 320.000 euro en hoe dit bedrag tot stand gekomen is.
Dhr. Breuls geeft aan dat vanuit LVO de opdracht is gekomen de balans meer naar nul uit te laten
komen. De MJR’en wijken altijd af van de daadwerkelijke situatie. Als echter alle begrotingen van alle
scholen negatief zijn, betekent dit een ernstig tekort. Er zijn weinig knoppen om aan te draaien om te
bezuinigen. Enkel personele bezuinigingen blijken mogelijk. Gegeven de opties in dit document, zou
je 4 fte kunnen bezuinigen. Hier moet volgend jaar naar gekeken worden.
Dhr. Van Mook vraagt welke opties er nog zijn om te bezuinigen. Zijn er überhaupt alternatieven?
Dhr. Breuls geeft aan dat er sowieso een personele mutatie zal plaatsvinden. De wijzigingen die
hiertoe leiden kunnen echter besproken worden. Dhr. Grond geeft aan dat vorig jaar de lessentabel
is gewijzigd. Alle jaarlagen zijn naar 32 lessen gegaan. Is de verandering hierin doorgerekend? Dit
heeft een grote kostenwijziging opgeleverd. Dhr. Breuls geeft aan dat de lessentabel is opgehoogd
met het oog op de onderwijstijd. De doorrekening van e.e.a. is nog niet gereed. Hier wordt komend
jaar naar gekeken. Dhr. Hausmans geeft aan dat we bezuinigingen vanuit een visie gaan doorvoeren.
6. Wijziging Kader 3
Mevr. Westera geeft aan dat er reeds voor de vakantie twijfel bestond over het aantal groepen Kader
3. Toen is gekozen voor 2 groepen van 27 leerlingen. Er is hier problematiek ontstaan m.b.t. gedrag,
onder andere vanwege de samenstelling. Het zijn leerlingen vanuit Valkenburg, locatie Meerssen en
andere scholen uit de regio. Dit in combinatie met een grote groep en veel individuele
problematieken, heeft geleid tot problemen. Er is reeds een groepsplan opgesteld, maar alle
ondersteuning heeft niet voldoende geleid tot een verbetering. Het is nu tijd voor een rigoureuzere
ingreep. 3 kleine groepen zou veel verbetering opleveren.
Dhr. Grond vraagt naar de verschuiving in lesaanbod. Mevr. Westera geeft aan dat dit is opgenomen
in het plan. Vanwege de problematiek om goede docenten te vinden voor deze extra uren, is
gekozen voor een vermindering van uren voor bepaalde vakken. Dit wordt aangevuld met
ondersteuningsuren voor alle leerlingen. Dit wordt zo ingericht dat dit niet vrijblijvend blijft.
Dhr. Molling vraagt naar de individuele ondersteuningsmogelijkheden. Mevr. Westera geeft aan dat
verschillende acties mogelijk zijn. De school wil zich echter niet enkel richten op leerlingen met
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gedragsproblemen, maar ook op de andere kwetsbare leerlingen. Er komt nu oog voor alle leerlingen
binnen deze groep.
Verder vraagt dhr. Molling naar de zichtbaarheid van de vertrouwenspersoon voor deze leerlingen.
Mevr. Westera geeft aan dat voor deze groep reeds een vaste ruimte is ingericht nabij de
ondersteuning. Hier is nu al over nagedacht. Kleinere klassen kan dit ook bevorderen. Mevr. Westera
geeft aan de ontstane situatie enorm te betreuren. De directie heeft er vertrouwen in dat deze
situatie komende jaren niet meer kan ontstaan, omdat de instroom en afstroom beter begeleid dan
wel afgeremd zal worden. Aan de preventiekant wordt dan e.e.a. beter voorbereid.
7. Aardrijkskunde-geschiedenis klas 2
Een medewerker van algemeen vormende vakken klas 2 basis-kader heeft begin dit schooljaar de
school verlaten. Deze vacature is niet gevuld. Daarna is de directie gaan proberen dit intern op te
lossen. Dit is voor alle vakken gelukt, behalve voor 2 uren geschiedenis. Dit is intern en extern
bekeken, maar geen van de partners kon iemand leveren voor 2 uren. Ook met de sectie
geschiedenis heeft intensief overleg plaatsgevonden. Een docent aardijkskunde gaf aan dat er een
extra ondersteuningsbehoefte voor dit vak bestaat. Het vak geschiedenis wordt dit jaar afgesloten,
dus risico voor de doorlopende leerlijn is er niet. Gegeven de discussie over het vak wereldoriëntatie,
wilde de directie dit niet direct inzetten. Deze oplossing zou echter heel goed kunnen werken. Bij de
sectie geschiedenis zou dan nog maar voor één uur een oplossing gezocht moeten worden.
Mevr. Westera geeft als aanvulling aan dat dit een Basisklas is.
Dhr. Palm wenst te onderstrepen het verlies van aanbod geschiedenis te betreuren.
8. Onderwijskundige/didactische visie SMC
Dhr. Kort geeft een presentatie over de huidige stand van zaken aangaande onderwijspraktijk op het
Stella Maris. Mevr. Van Steen geeft aan dat er grote verschillen bestaan aangaande verdeling tussen
instructie- en werktijd.
Dhr. Vreuls geeft aan dat er een opbouw voorhanden is voor lesinrichting. De principes van
Rosenshine vormen hiervoor de input. De directie doet op dit moment lesbezoeken. De verschillen
en overeenkomsten worden dan besproken. Met de partner CBS vindt nu overleg plaats aangaande
differentiatie. Dit punt behoeft veel aandacht, dan kan dit verder worden uitgebouwd naar de
toekomst. Dhr. Vreuls geeft aan de leden der LMR graag uit te nodigen voor dit traject. Aansluiting bij
overleg en scholing lijkt dhr. Vreuls een goed idee. Dan kan het theoretisch kader ook goed worden
besproken. Verder geeft mevr. Westera aan dat de leerlingen ook goed meegenomen kunnen
worden in de lesobservaties. Dhr. Hausmans geeft aan dat de leerlingen ook zeker welkom zijn om
een paar keer mee te gaan naar lesobservaties. Dan kunnen de directie en leerlingen van elkaar leren
op dit punt.
Dhr. Van Wageningen werpt op dat door de nieuwe laptops, veel docenten niet kunnen presenteren
of geen geluid kunnen krijgen bij video’s. Dit werkt erg storend voor zowel docenten als leerlingen.
Mogelijk kan een cursus worden aangeboden aan medewerkers hierover.
Dhr. Kort geeft verder aan dat een onderzoek onder leerlingen aangeeft dat er interesse zou zijn in
een 40-minutenrooster. Deze vermindering in uren kan worden opgevangen d.m.v.
vragenmomenten. Dan is er tijd voor individuele aandacht en begeleiding.
Dhr. Vraets geeft aan blij te zijn met deze presentatie. Naar de toekomst kan hier goed naar gekeken
worden in overleg met alle betrokkenen.
Dhr. Palm geeft aan dat de ideale lengte van lessen kan verschillen per onderwijsniveau. Dit zou goed
moeten worden bekeken.
Dhr. Molling vraagt waar dit vandaan komt: is dit eigen initiatief? Dhr. Kort geeft aan dat dit deels
eigen initiatief is en deels vanuit de leerlingenraad. Verder geeft dhr. Molling aan op basis van
ervaring van zijn dochter op TL, dit ook een goed idee te vinden.
9. Vrijwillige ouderbijdrage
A. Reizenbeleid
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Dhr. Palm geeft aan enkele zaken te missen in het document. Is een toelichting op de
betalingsbereidheid beschikbaar? Zou dit verder een impact hebben op de aantrekkelijkheid van de
school? Verder zou dit betekenen dat bepaalde reizen niet meer plaats zullen vinden. Voor bepaalde
reizen is dit begrijpelijk, maar voor veel reizen is er ook sprake van bepaalde vormende ervaringen,
die je zo zou mislopen.
Dhr. Hausmans geeft aan dat de betalingsbereidheid van ouderbijdragen meevalt. Deze is vrij hoog.
Aangaande reizenbeleid geeft dhr. Hausmans aan dat binnenkort een uitwerking kan plaatsvinden.
Sociale vorming zit in dit document – leerlingen geven aan dat je hiervoor niet naar Barcelona hoeft,
maar dat dit ook in de Ardennen kan. Betalingsbereidheid zijn geen cijfers over. Is moeilijk te
bepalen. Het zou goed zijn een duidelijk pakket vooraf aan te bieden. Dan is voor ouders vooraf
duidelijk dat er geen grote financiële investeringen nodig zijn voor reizen. Verder schept deze opzet
mogelijkheden tot organisatie van meerdere één- of tweedaagse excursies.
Dhr. Palm geeft aan dit verhaal niet terug te zien in het stuk. Er zou meer aandacht voor de aanloop
en visie moeten zijn. Dan wordt alles duidelijker voor de lezer. Vooral de toevoeging van de laatste
pagina’s is totaal onduidelijk. Pas in de beantwoording werd duidelijk dat dit input vanuit
verschillende werkgroepen is. Spreek uit dat je de ecologische voetafdruk wil verminderen en dat je
een sobere school wil zijn. Dan is de positie duidelijk.
Dhr. Molling geeft aan de mondelinge toelichting aan te moedigen.
B. Plan 2022-2023 – Vrijwillige ouderbijdrage
C. Verantwoording 2021-2022
Zullen worden aangeboden.
10. Memo combiklassen
Mevr. Aussems vraagt of tussentijds wordt geëvalueerd of dit onderwijskundig functioneert. Worden
dan ook leerlingen betrokken? Dhr. Vraets geeft aan dat dit gedurende het jaar wordt geëvalueerd,
en dat een selectie zal worden gemaakt van leerlingen om mee te nemen in bespreking.
Dhr. Harings geeft aan voor komend schooljaar graag voor de vergadering in april een overzicht van
de combinaties te ontvangen. Dan kan de MR meedenken en oordelen over de ingezette
ondersteuning.
Dhr. Vraets geeft aan hier positief tegenover te staan.
11. Voortgang werving en profilering in de regio
Dhr. Breuls geeft aan dat beter contact met de basisscholen wordt opgebouwd. Een grote groep is nu
ook bezig met de organisatie van de Open Dag. Vorige week heeft het Beleefcafé plaatsgevonden en
enkele activiteiten zijn aanstaande. De band wordt expliciet versterkt, om zo de aanwas te vergroten.
Dhr. Hazen vraagt naar een overzicht van feedback vanuit scholen en docenten. Dhr. Breuls geeft aan
dat dhr. Harings hier ervaringsdeskundige is. De scholen geven aan blij te zijn met het contact en
bezoek. Een aantal mensen is bijvoorbeeld nog niet op de hoogte van het brede karakter van de
school en het positieve advies van de inspectie. Dhr. Harings geeft aan positieve feedback te hebben
ontvangen. Veel docenten geven aan dit positief over te brengen naar ouders. Ouders zouden echter
nog een andere visie op het Stella Maris kunnen hebben. Docenten geven aan dat leerlingen weer
eerder voor Meerssen zullen kiezen in plaats van Maastricht. Hopelijk gaat dit ook werkelijkheid
worden. Dhr. Breuls geeft aan dat het regionale karakter verwelkomd lijkt te worden. Dhr. Vraets
geeft aan dat scholen enthousiast zijn. Zo zijn er ook aanvragen voor meer samenwerking.
Dhr. Breuls geeft aan dat 10 januari de communicatiemedewerker start. Zij zal hier ook mee aan de
slag gaan.
12. Schoolveiligheidsanalyse
Geen vragen vanuit de raad.
13. Memo burgerschapsvorming
Geen vragen vanuit de raad.
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14. Beoordeling dakpanklassen
Dhr. Harings geeft aan dat voor de ATH-GYM klas geen verschil in cijfers bestaat. Directie neemt dit
over.
15. Uitstroom VAVO
Mevr. Aussems vermeldt dat van de benoemde VAVO-leerlingen, een aantal vorig jaar zelf heeft
gekozen over te gaan, terwijl er van bevordering geen sprake zou zijn. Voor de helderheid van de
data zou het interessant zijn te bekijken in hoeverre dit zijn doorwerking heeft gehad.
Dhr. Vraets geeft aan dat de leerlingen zeer verschillend zijn. Het gaat om leerlingen van alle niveaus
en jaarlagen. Het aantal is echter vrij hoog. Nu zijn veel zaken echter veel beter geregeld. Hierdoor is
de verwachting dat het aantal zal teruglopen in de toekomst.
Dhr. Vraets geeft verder aan dat contact met VAVO plaatsvindt. Dit verloopt via systemen en een
zesweeks overleg. Zo wordt de nabijheid en samenwerking versterkt.
16. Mededelingen en rondvraag directie
• Dhr. Hausmans geeft aan dat de Open Dag zal worden verplaatst gegeven de adviezen.
• Verder is een document aangeleverd over de vragen van dhr. Palm. Hier zal volgende
vergadering op teruggekomen worden.
• Tot slot wenst dhr. Hausmans alle ouders alvast een mooi einde van het jaar te wensen.
• Dhr. Palm vraagt naar de uitkomsten van een vraag van de Ouderraad over verlengers in de
toetsweek. Dhr. Vraets geeft aan dat hier zeer zorgvuldig naar gekeken is. Dit is allemaal
conform toetsbeleid en gemaakte afspraken. Leerlingen die apart zitten voor tijdsverlenging
zijn ingedeeld in verschillende blokken. Dat leidt tot ruis. Er is gekozen om leerlingen zo veel
mogelijk in hun eigen klas te laten. Dit is ook afgestemd met ondersteuning. Nu zullen
eventuele problemen snel opgepakt worden.
• Dhr. Hazen dankt de directie namens PMR voor uitkomst uren mentoraat.
• Verder vraagt dhr. Hazen naar het PTA informatica. Dhr. Vraets geeft aan dat veel overleg
heeft plaatsgevonden met leerlingen, docent en LeCo. Zo is een alternatief PTA ontstaan. Op
deze wijze voldoen de leerlingen aan alle verplichtingen. De directie vraagt de raad om een
uitspraak hierover.
17. Pauze
18. Actielijst
Besproken door dhr. Roijakkers
19. Verslag vorige vergadering
Goedgekeurd
20. Besluitvorming
MJR: positief advies. De MR wordt zoals besproken graag meegenomen in de consequenties op
personeel vlak die aanstaande zijn.
Splitsing Kader 3: instemming.
Aanpassing PTA Informatica: Instemming
Klas 2C extra uur Aardrijkskunde ten koste van Geschiedenis: De MR begrijpt de oplossing, maar
betreurt het feit dat er geen uur geschiedenis aangeboden kan worden. Instemming wordt verleend.
Reizenbeleid: De raad ontvangt graag een nieuw document waarin de mondeling toegelichte visie
wordt toegevoegd. Verder zou de raad graag zien wat nu concreet wel en niet zal worden
aangeboden. Dan kan de raad een weloverwogen besluit nemen. Per leerlaag zou de raad graag een
visie en concreet plan zien.
4

Notulen Medezeggenschapsraad

16 december 2021

Z.C.P. Roijakkers (AS)

Memo burgerschapsvorming: instemming
Beoordeling dakpanklassen: instemming
Schoolondersteuningsprofiel: Instemming
Schoolveiligheidsplan: instemming
21. Mededelingen PMR
Opslagfactor mentorles is nu akkoord. Een volledige facilitering zal worden geboden, zoals dit
geschiedt voor andere lessen/vakken.
22. Activiteitenplan
Acitiviteitenplan is door DB uitgewerkt. Dit is een goed handvest voor (nieuwe) leden. Dit kan
doorheen het jaar voor heldere visie zorgen.
Verder zal MR-reglement en -statuut worden gedeeld op de site.
Voor publicatie zal dit stuk aan de directie worden voorgelegd. Dan kunnen eventuele verschillen in
visie vooraf worden besproken. De raad geeft aan dit graag in januari te publiceren.
23. Mededelingen GMR
De GMR wordt uitgenodigd in maart en juni 2022. Zodra ontwikkelingen zich voordoen, vraagt de
raad de leden der GMR aan de bel te trekken.
24. Communicatie
25. Post in/uit
26. Mededelingen/Rondvraag
Dhr. Hazen geeft aan eenmalig aan te sluiten bij het voorzittersoverleg van MR-en in Maastricht. Het
is goed de sfeer te proeven binnen de verschillende MR-en alhier.
27. Sluiting door de voorzitter om 21:40u.
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Medezeggenschapsraad
Aan:

Directie Stella Maris College

Nijmegen, 8 december 2021
Betreft: Schriftelijke vragen MR t.b.v. vergadering 16 december aanstaande

Geachte directie,
Voor u ligt het overzicht van de schriftelijke vragen van de Medezeggenschapsraad ter voorbereiding
op de vergadering van 16 december aanstaande. Eventuele onduidelijkheden of vragen ontvang ik
graag of mogen direct aan dhr. Hazen en/of dhr. Coenen gericht worden.
Graag ontvang ik uw antwoord op deze vragen uiterlijk 13 december om 20:00u.

Met vriendelijke groet,
Zeppe Roijakkers
AS

1. Meerjarenraming
In het MJR-beleid wordt weer gesproken over een 45-minutenrooster. Graag ziet de raad een
betere onderbouwing van dit bericht. Dergelijke grote wijzigingen van beleid behoeven een
degelijke behandeling in de raad. Graag zou de raad een planning ontvangen voor overleg
over dergelijke beleidswijzigingen ten gevolge van de krimp.
2. Memo reizenbeleid
A. Aangaande p.9: Wat is het verschil tussen een keuzeprogramma en een ‘normaal’
programma?
B. Eveneens aangaande P.9: ‘Sommige excursies hebben een laag rendement.’ Wat wordt
hiermee bedoeld?
C. Er worden veel korte opmerkingen gemaakt zonder context en met veel vraagtekens.
Hoe moeten we die plaatsen? De telegramstijl met losse opmerkingen waarbij niet
duidelijk is of het een voorgenomen besluit, idee, bezwaar, kans of aandachtspunt is,
maakt dit een moeilijk leesbaar stuk. Het stuk lijkt nog niet af.
D. Kan er een overzicht van de concrete excursies inclusief doel, duur en geschatte kosten
per leerjaar worden meegeleverd?
3. Memo burgerschapsvorming
De vakken levensbeschouwing en maatschappijwetenschappen bieden wij toch helemaal niet
aan?
4. Beoordeling dakpanklassen
A. Aangaande P.39: Worden alle brugklasleerlingen ingedeeld in een dakplanklas of is er ook
nog een reguliere stroom?
B. Is het verstandig om in het plan op te nemen welke afspraken we maken bij toetsen die een
gelijke vaardigheid toetsen voor verschillende onderwijsstromen? (denk aan een
praktijktoets)
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5. Overige vragen
Vorig jaar is ervoor gekozen de eindexamenklassen tijdens
de lockdown de keuze te geven om wel nog naar school te gaan en daar de (online) lessen te
volgen, waarom is deze keer met de schoolsluiting niet dezelfde keuze gemaakt?
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Meerssen, 13 december 2021

Aan de medezeggenschapsraad van het Stella Maris College,
Geachte voorzitter en leden van de MR,

Bij deze ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke vragen t.b.v. de MR vergadering op 16 december
2021.

Met vriendelijke groet,

J.A.I.M. (John) Hausmans
Rector Stella Maris College Meerssen

Meerssen, 13 december 2021

Geachte leden van de MR,

Bij deze ontvangt u een antwoord op de door u gestelde vragen plus een uitspraak over de opslagfactor
bij de mentorlessen.
1. Meerjarenraming
In het MJR-beleid wordt weer gesproken over een 45-minutenrooster. Graag ziet de raad een betere onderbouwing
van dit bericht. Dergelijke grote wijzigingen van beleid behoeven een degelijke behandeling in de raad. Graag zou
de raad een planning ontvangen voor overleg over dergelijke beleidswijzigingen ten gevolge van de krimp.
Om de begroting over een aantal jaren sluitend te maken moeten een aantal keuzes gemaakt worden. In de
toelichting is aangegeven dat een 45 minuten rooster één van de mogelijkheden zou kunnen zijn. Overigens naast
en in combi met een aantal andere mogelijkheden die aangegeven zijn. We hebben reeds aangegeven dat we het
komende schooljaar weinig zullen veranderen in de voorliggende lessentabellen en de duur van de lessen die we
nu aanbieden.
Het komend schooljaar (2022-2023) willen we met het personeel meer tijd en ruimte nemen om beslissingen te
nemen voor de schooljaren 2023-2024 en volgende. Die beslissingen moeten goed onderbouwd zijn en in een
integraal plan opgenomen worden. Uiteraard nemen we de MR daarin mee en is het ook voor ons een
vanzelfsprekende zaak dat dergelijke wijzigingen in de MR aan de orde moeten komen
2. Memo reizenbeleid
A. Aangaande p.9: Wat is het verschil tussen een keuzeprogramma en een ‘normaal’ programma?
De memo reizen die 15 november is aangeboden bevat vijf pagina’s. Er wordt hier verwezen naar pagina 9. Ik weet
niet welke memo de MR hiervoor gebruikt heeft.
Een keuzeprogramma biedt de mogelijkheid voor leerlingen om uit een aantal verschillende reizen te kiezen.
B. Eveneens aangaande P.9: ‘Sommige excursies hebben een laag rendement.’ Wat wordt hiermee bedoeld?
Daar wordt mee bedoeld dat de reizen een laag rendement hebben als je daar een inhoudelijke meetlat naast zou
leggen. Het ‘’fun’’ karakter is dan groter dan de verbinding met het curriculum.
C. Er worden veel korte opmerkingen gemaakt zonder context en met veel vraagtekens. Hoe moeten we die
plaatsen? De telegramstijl met losse opmerkingen waarbij niet duidelijk is of het een voorgenomen besluit, idee,
bezwaar, kans of aandachtspunt is, maakt dit een moeilijk leesbaar stuk. Het stuk lijkt nog niet af.
De voorgenomen besluiten en het kader dat we willen gebruiken voor de reizen staat beschreven in de eerste
twee pagina’s. De volgende pagina’s bevatten de opbrengsten van de gesprekken die we gehouden hebben met
leerlingen, ouders en personeel. Deze punten zijn gebruikt als input voor het beschreven kader op de eerste twee
pagina’s en moeten als toelichting beschouwd worden. Niet meer of minder. We denken dat het beschreven kader
voldoende ruimte en houvast biedt voor een verdere uitwerking,
D. Kan er een overzicht van de concrete excursies inclusief doel, duur en geschatte kosten per leerjaar worden
meegeleverd?
Dat maken we als de MR ingestemd heeft met het kader dat op de eerste twee pagina’s beschreven staat. We
gaan dat dan samen met de medewerkers uitwerken in een concreet plan voor het komend schooljaar. En kijken
tevens nog naar de mogelijkheden voor de tweede helft van dit schooljaar.

3. Memo burgerschapsvorming
De vakken levensbeschouwing en maatschappijwetenschappen bieden wij toch helemaal niet aan?
Klopt, zullen we schrappen uit deze memo.
4. Beoordeling dakpanklassen
A. Aangaande P.39: Worden alle brugklasleerlingen ingedeeld in een dakplanklas of is er ook nog een reguliere
stroom?
Alle brugklasleerlingen komen in een dakpanklas.
B. Is het verstandig om in het plan op te nemen welke afspraken we maken bij toetsen die een gelijke vaardigheid
toetsen voor verschillende onderwijsstromen? (denk aan een praktijktoets)
Het is zeker een optie om deze afspraken te maken. We nemen dat mee in de verdere uitwerkingen de komende
maanden.

Overige vragen
Vorig jaar is ervoor gekozen de eindexamenklassen tijdens de lockdown de keuze te geven om wel nog naar school
te gaan en daar de (online) lessen te volgen, waarom is deze keer met de schoolsluiting niet dezelfde keuze
gemaakt?
Die keuze is nu niet gemaakt omdat de afwezigheid van docenten in alle leerjaren een probleem was. Daardoor
zou ook voor de examenklassen een gatenrooster zijn ontstaan.

Opslagfactor mentorlessen
N.a.v. ons gesprek met de MR hebben we ons nog eens gebogen over de opslagfactor voor de mentorlessen. Zeker
gezien het argument dat we deze mentorlessen opnieuw hebben vormgegeven en de werkwijze veranderd is lijkt
het goede keuze om voor dit schooljaar de opslagfactor te verhogen. Bij het vormgeven van het formatieplan voor
het komend schooljaar zullen we hier uiteraard opnieuw naar kijken. Het programma voor de mentorlessen is dan
gereed en de werkwijze waar we nu mee gestart zijn is dan ook verder geïmplementeerd.
We zullen een en ander aanpassen in de jaartaken van de betrokken medewerkers.

Met vriendelijke groet, namens directie Stella Maris College,
John Hausmans,
Rector.

