Jaarverslag van de MR van het Zwin College cursusjaar 2020-2021
Samenstelling MR
Leden namens het personeel (PMR):
Bella van Gent (voorzitter)
Marsha van de Voorde (vicevoorzitter)
Marga Vermue (secretaris)
Peter van Delft, vertrokken per 8-12-2020
Patricia Flemm
Bianca Pauwels vertrokken per 1-1-2021.
Leden namens de leerlingengeleding:
Femke de Graaf, Dominique Steijaert en Thijs de Rechter.
Leden namens de oudergeleding:
Annemiek Delnad, Miranda van Haneghem en Peter Verploeg.
Er zijn tussentijdse verkiezingen georganiseerd voor de personeelsgeleding door vertrek van
Peter van Delft en Bianca Pauwels in januari. De gekozen leden zijn Maureen van Hee en
Francis Westerweele.
Femke de Graaf is voortijdig vertrokken.
Bij aanvang van het schooljaar is de verhouding van het personeel in de MR 3: 3,
3 onderwijzend personeelsleden (OP) en 3 onderwijs ondersteunend personeelsleden (OOP).
Gezien de opdracht waar de school voor staat, de onderwijsvernieuwing en krimp, heeft de MR
ingestemd met de verhouding OP:OOP – 4:2. Het MR reglement is aangepast.
Vergaderingen
De PMR heeft vergaderd op:
28 september 2020
10 november 2020 – online
19 januari 2021 – online
9 februari 2021 (extra)
16 maart 2021 - online
13 april 2021 – online
5 juli 2021 -online
20 juli 2021 (extra NPO)
23 juli 2021 (extra NPO)

De MR heeft vergaderd op:
28 september 2020
10 november 2020 – online
7 december 2020 – online
1 februari 2021 – online
22 maart 2021 – online
19 april 2021 – online
10 mei 2021 – online
12 juli 2021

Kort online overleg MR:
25 februari 2021
Wekelijks is er een gesprek met rector en voorzitter PMR en lid PMR.
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Verder is er nog een overleg geweest met een afvaardiging van de MR met:
- het College van Bestuur (2 keer)
- Raad van Toezicht (1 keer)
Diverse MR-leden hebben de eerste dag van de zgn. “Heidagen” bijgewoond.
Op deze dagen is de managementstructuur stichtingsbreed geëvalueerd op beleids- en
uitvoeringsniveau. De samenwerking met de gemeenschappelijke dienst is hierin ook
meegenomen.
3 PMR-leden hebben deelgenomen aan de sessie betreffende de besturingsfilosofie. Het thema
van deze dag was teamvorming.
1 PMR-lid heeft de slotsessie “besturingsfilosofie en de praktijk” bijgewoond.
Covid-19
Om het risico op besmetting met het coronavirus te verminderen en veilig om te gaan met het
Coronavirus heeft de MR ingestemd met diverse protocollen en maatregelen m.b.t.:
- positief geteste leerling
- positief geteste docent of lesgebonden OOP
- positief geteste OOP
- afstandsonderwijs voor leerlingen
- mondkapjesplicht voor personeel, leerlingen en bezoekers tijdens verplaatsingen in gangen
en in de aula
- splitsen van de ochtendpauze (start na de herfstvakantie)
- gedragsregels online lessen
- aanpassing onderwijs aan de examenleerlingen na de kerstvakantie, er wordt lesgegeven in
halve klassen om zo de afstand tussen leerling en docent te kunnen garanderen
- protocol “Veilig en gezond naar school”
- de mogelijkheid om lessen te streamen in de examenklas
- wijzigingen in het PTA VMBO BB en KB vak D&P
- kadernotitie onderwijs vanaf 1 maart 2021
- procedure preventief en risicogericht zelftesten
De protocollen betreffende positief geteste leerling, docent, medewerker OOP en “Veilig en
gezond naar school” zijn meerdere keren ingebracht en ingestemd.

Schoolse zaken
Ingestemd met:
- de schoolgids 2020-2021
- Veiligheidsplan
- Schoolondersteuningsplan
- Examenreglement 2020-2021 en PTA’s
- Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen
- Convenant sponsoring en de schoolagenda
- Ontruimings-, calamiteiten- en BHV-plan
- Opstroomnormen TL4 naar Havo 4
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- Schoolplan 2020-2024
- Aanvraag aan het College van Bestuur om het 40-min. rooster voor cursusjaar 2021/2022 te
verlengen
- Lessentabel 2021-2022
- Extra herkansing voor de eindexamenklassen over één van de ingehaalde toetsen
- Extra herkansing aanbieden voor de overige PTA-klassen over de PTA-toetsen uit periode
1 of 2
- Inhalen toetsen in de onderbouw is niet verplicht, de leerling kan hierin zelf een keuze maken
wel of niet een toets inhalen
- Aanvulling bevorderingsnormen 2020-2021: bij bespreekgevallen wordt gekeken naar inzet en
aanwezigheid, taakgerichtheid, persoonlijke omstandigheden en naar de vakken die zij kiezen in
het volgend schooljaar
- Toetsen in de onderbouw, minimaal 3 cijfers moeten er beschikbaar zijn over de 3e periode
- 1e versie Plan van Aanpak RI&E
- Schoolreglement voor de leerlingen 2021-2022
- Protocol schorsen en verwijderen
- Bevorderingsnormen 2021-2022, opstroomnormen en afstroomregelingen en een aanvulling
hierop
- Wijziging PTA D&P 2020-2021
- Extra herkansing voor de leerlingen die bevorderd en Kansrijk bevorderd worden naar het
examenjaar. Leerlingen die kansrijk bevorderd worden zijn verplicht een reparatieprogramma te
volgen. Extra herkansing voor een onderdeel van het voorgaande jaar
- met de Schoolgids 2021-2022, de tekst betreffende de meldcode verwijderen
- de besteding van de NPO-middelen
Niet ingestemd met:
- Schema invulling laatste schoolweken.
Het MT heeft besloten de aanpassing in de laatste schoolweken niet door te voeren.
Positief advies over:
- Het starten met een catering schooljaar 2021/2022
- Het document kwaliteitszorg met daarin opgenomen de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act)
- Benoeming Martijn Hoek in de functie directeur

Personeel
Ingestemd met:
- de voordracht van Maranka Oostdijk als arbo-coördinator/preventiemedewerker en hoofd
BHV
- voorstel voor het uitgeven van C-taken voor het begeleiden van leerlingen bij hun PWS
1-4 l.l. = 1x C-taak, 4-8 l.l. = 2x C-taak, enzv.
- Vragen aan het personeel met EHBO of ze opgeleid willen worden om het zelftesten van
Corona te begeleiden
- Personeel heeft de BAC gekozen voor de benoeming vacature directeur
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- Draaiboek overlijden
- Formatieplan schooljaar 2021-202
- De voordracht van Rianne Buijsse en Herman v.d. Plas als vertrouwenspersonen voor het
personeel
Positief advies met:
- Taak omschrijving sectievoorzitter
- Taak omschrijving coördinator
- Wanneer werken parttimers wel of niet
- Kwaliteitsagenda MT-Team Sectie
- Sectiebudgetten
- de tijdelijke benoeming van Martijn Hoek tot eind schooljaar in de vacature van directeur

Leerlingen / Ouders
Ingestemd met:
- Leerling participatie
- Toevoeging kluisjescontrole in het schoolreglement voor de leerlingen
- De bijdrage voor de Studie- en BeroepenVoorlichtingsMiddag te betalen vanuit de vrijwillige
ouderbijdrage
- Vrijwillige ouderbijdrage
Positief advies met:
- te starten met aanschaf of huren van een laptop op vrijwillige basis
Ter informatie
De volgende onderwerpen zijn besproken in de MR-vergaderingen:
- start nieuw schooljaar
- luchtventilatie
- inspectiebezoek, resultaten onderzoek naar risico’s afdeling Havo
- kwartaal rapportage financiën, januari tot augustus
- resultatenplan, afspraken tussen CvB en rector. Dit plan komt voor uit reeds bestaande
beloften (onderwijsplannen, transitieplannen), inspectie bevindingen, landelijke wetgeving en
schoolbehoeften
- de begroting 2021 en raming 2022-2025, toegelicht door Joachim Verhoeyen
- het bederijf HEVO maakt een masterhuisvestingsplan, waarin opgenomen ventilatie, de
onderwijsvernieuwing, RI&E en MJOP (incl. de quick scan)
- 3 personeelsleden gaan gebruikmaken van het generatiepact, in totaal maken dan 8 personen
hier gebruik van
- de planningssessie MT en experts betreft ZWiN, 40-min. rooster en versterkt mentoraat
- resultaten LeerlingTevredenheidsOnderzoek, OuderTevredenheidsOnderzoek en
PersoneelTevredenheidsonderzoek
- concept vacature tekst directeur Zwin College
- kadernotitie project online onderwijs bovenschools St. VO Zeeuws-Vlaanderen
- Saman: alle leerlingen, ongeacht hun ondersteuningsbehoefte naar dezelfde school
- Scholingsplan
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- Aanvraag middelen om de onderwijsachterstanden door Corona weg te werken, om deze
aanvraag in te dienen wordt een analyse gemaakt waarin alle achterstanden per vak, per leerjaar
en schoolsoort per cursusjaar in kaart zijn gebracht (schoolscan)
- Extended Classroom
- Voor het opstellen van de RI&E zijn er gesprekken gevoerd met 18 medewerkers, de
voorzitter was bij deze gesprekken aanwezig.
- Besluit akkoord lesduur 40 minuten schooljaar 2021-2022

5

