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ONDERWERPEN 

BEGROTING 

Samen met de SL is kritisch gekeken naar de jaarlijks terugkerende begroting voor 
het schooljaar. Er zijn meerdere momenten van overleg geweest. De MR heeft de 
begroting goedgekeurd. Met tevredenheid is vastgesteld dat het USG dit jaar ruim in 
zijn financiële jas zit. 

 

SCHOOLBELEIDSPLAN 

Het schoolbeleidsplan is bestudeerd en besproken. De MR heeft opmerkingen 
aangeleverd bij de rector en zij heeft aanpassingen gedaan in haar concept. 
Daarmee is het beleidsplaan voor 2020-2023 vastgesteld 

 

VERBOUWING 

De SL heeft de MR het afgelopen schooljaar op de hoogte gehouden van de 
vorderingen van de verbouwing.  

 

SAMENSTELLING MR 

In de huidige samenstelling voldoet de MR van het USG niet aan het statuut van 
Nuovo. Onze MR zou uit 12 leden moeten bestaan. Er is voor gekozen om dit jaar de 



huidige samenstelling van 6 leden te handhaven. Aan het einde van het jaar verlaten 
zowel Julia van Reenen als Stefan Landman de MR 

 

MR-REGLEMENT EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Het bestaande reglement en huishoudelijk reglement zijn het afgelopen jaar herzien 
en vastgesteld.  

 

KENNISMAKING COLLEGE VAN BESTUUR 

Begin januari is het College van Bestuur aanwezig geweest bij de vergadering om 
kennis te maken met de MR van het USG. Het gesprek is door beide partijen als 
prettig ervaren. 

 

NIEUWE CONRECTOR 

Erik Kamerbeek heeft aangegeven met ingang van het nieuwe schooljaar te stoppen 
als conrector middenbouw. Er een is vacature uitgezet en sollicitatieprocedure 
vastgesteld. Julia van Reenen zal namens de OR/LLR plaats nemen in de BAC. 
Stefan Landman is uiteindelijk gekozen tot nieuwe conrector. 

 

NIEUWE DAGINDELING 

De MR is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de plannen voor een 
nieuwe dagindeling. Belangrijk uitgangspunt is de groeiende behoefte aan meer  
onderwijs op maat. In samenwerking met de werkgroep ‘Nieuwe Dagindeling’ heeft 
de schoolleiding een definitief voorstel gedaan. Na het verwerken van de diverse op- 
en aanmerkingen van de MR is een definitief voorstel ingediend. De MR heeft met 
75% ingestemd met dit voorstel. Het voorstel is voorgelegd aan het voltalige 
personeel. Een meerderheid van het personeel heeft ingestemd en daarmee is de 
invoering van de nieuwe dagindeling een feit. De MR heeft in de nasleep van de 
stemming onder het personeel advies geleverd aan de SL om de ontstane onrust 
onder het personeel in zo goed mogelijke banen te leiden. Een implementatiegroep 
is samengesteld om de invoering zo goed mogelijke voor te bereiden.  
Door de Coronacrisis is ten slotte besloten de invoering met een schooljaar uit te 
stellen. 
 

INCIDENTELE GELDEN 

Vanuit het Rijk zijn incidentele gelden vrijgekomen. DE MR van iedere Nuovo-school 
kan een voorstel indienen bij het CvB. De SL zal in samenwerking met de PMR 
onder het personeel peilen wat het voorstel van het USG gaat worden. 

 



SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN 

De MR heeft ingestemd met het SOP. In het plan wordt onder andere duidelijk 
gemaakt welke ondersteuning de school biedt en hoe het beschikbare geld wordt 
besteed. Het samenwerkingsverband (‘Sterk Onderwijs’) is hierbij leidend.  

 

CORONOCRISIS 

De wereldwijde pandemie heeft er toe geleid dat het USG in de periode maart t/m 
april moest overstappen op online onderwijs. De MR is nauw betrokken geweest bij 
de besluitvorming rond diverse scenario’s. In kwintaal 5 is er hybride onderwijs 
geweest: i.v.m. afstandsregel van 1,5 m is er gerouleerd: een deel van de leerlingen 
volgde onderwijs op school, het andere deel volgde het onderwijs thuis. Plannen voor 
het nieuwe schooljaar worden ook besproken: onderwijs op afstand, wegwerken 
achterstanden (o.a. zomer- en herfstschool). Door de intensieve samenwerking kan 
de MR vrijwel direct instemmen met alle door de SL ingediende notities. 

 

SCHOOLEXAMENREGLEMENT EN PTA 

De MR heeft gesproken over en ingestemd met enkele voorgestelde wijzigingen in 
het schoolexamenreglement en programma van toetsing en afsluiting i.v.m. 
Coronocrisis.  

 

 


