MR-jaarverslag schooljaar 2016-2017
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Inleiding
De medezeggenschapsraad (MR) van het Marnix College presenteert hierbij het jaarverslag 2016 – 2017. Het jaarverslag geeft een overzicht
van de activiteiten van de MR en heeft als doel ouders en personeel hierover te informeren.
De MR had in het schooljaar 2016 -2017 de volgende samenstelling:
P/O/L

Naam

P/O/L

Naam

O

Dhr. J. Paquay

P

Dhr. R. van Weert

O = oudergeleding

O

Dhr. A.J.W. Bosch

P

Dhr. P.J.J. Pikaar

L = leerlinggeleding

O

Dhr. G.R. van der Horst

P

Dhr. W. Westerhoff

P = personeelsgeleding

L

Mevr. M. Heitmeijer

P

Mw. K.A. Hendrickx

L

Mevr. Y.M.I. Lambi

P

Dhr. T.J.C.M. Meij

L

Dhr. M.J.R. Markering

P

Dhr. S. Hahn (voorzitter MR)

De MR kwam in het schooljaar 2016-2017 tien keer bijeen:
• 12 oktober 2016
• 7 december 2016
• 25 januari 2017
• 21 februari 2017
• 7 maart 2017 (gecombineerde vergadering met raad van toezicht en college van bestuur, deze vergadering stond in het teken van de vraag
“Maatwerk in het onderwijs, hoe ver gaat dat en hoever moet dat gaan?”)
• 10 april 2017
• 3 mei 2017
• 11 mei 2017
• 21 juni 2017
• 27 juni 2017

Het jaarverslag 2016 – 2017 is een bundeling van alle MR-flitsen uit het schooljaar 2016 – 2017. De flitsen geven in het kort de belangrijkste
punten van de MR-bijeenkomsten weer.
Aan het einde van het schooljaar verlieten de volgende leden de MR: dhr. Van der Horst van de oudergeleding en mevr. Lambi en dhr.
Markering van de leerlinggeleding, zij zijn geslaagd voor hun eindexamen. Zij worden in het schooljaar 2017-2018 opgevolgd door de heer
Taal (oudergeleding), mevr. Van den Berg (leerlinggeleding) en mevr. Luttikhuisen (leerlinggeleding).
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MR-flits 12 oktober 2016
Tijdens deze vergadering werd de MR advies gevraagd over het schoolondersteuningsprofiel versie 1.2 (poststuk M672). Het privacyreglement
verwerking leerlinggegevens (poststuk M662) lag ter instemming aan de leerlinggeleding voor.
De volgende opmerkingen zijn ter aanvulling:
• Vicevoorzitter MR
Karen Hendrickx is de nieuwe vicevoorzitter van de MR.
• Schoolondersteuningsprofiel (poststuk M672)
Het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) is herzien. De vaststelling van het SOP valt onder het adviesrecht van de MR. De oudergeleding van de MR
heeft voor het bestuderen van het SOP meer tijd nodig. Eventuele adviezen van de oudergeleding ontvangt de MR in week 44 (31 oktober – 4
november).
• Privacyreglement verwerking leerlinggegevens (poststuk M662)
De leerlinggeleding heeft instemmingsrecht op dit reglement. De leerlinggeleding heeft geen opmerkingen over het reglement. De
oudergeleding heeft enkele opmerkingen over het stuk die verdere aandacht verdienen. De schoolleiding zal deze in overweging nemen. In de
volgende vergadering (7 december 2016) wordt het reglement opnieuw ter instemming voorgelegd.
• Vakantierooster 2017-2018
Het ministerie stelt één verplichte week in mei vast. Staatssecretaris Dekker onderzoekt of ook de tweede week centraal geregeld moet worden,
medio 2017 is dit bekend. Er is daarom nog geen voorstel vakantierooster 2017-2018. De verwachting is wel dat de meivakantie 2018 uit twee
aansluitende weken zal bestaan.
• Passend onderwijs
Nico Reintjes is uit de ondersteuningsplanraad van samenwerkingsverband vo Gelderse Vallei getreden. Ruth Bootsma is nu namens het
personeel lid van de ondersteuningsplanraad.
Het Ondersteuningsplan van het SWV wordt vernieuwd. De verwachting is dat het plan in maart 2017 wordt vastgesteld.
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Vervolg MR-flits 12 oktober 2016
Poststuk

Datum

M662

12 oktober
2016

Omschrijving
Privacyreglement verwerking

12 oktober
2016

Advies

I

versie 1.2

Tegen

Onthouding

Extra
volgende
vergadering

leerlinggeleding

Schoolondersteuningsprofiel

Voor

Verplaatst naar

leerlinggegevens
-

M672

Instemming

A

In afwachting
van reactie
oudergeleding
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MR-flits 7 december 2016
Tijdens deze vergadering werd de MR advies gevraagd over het schoolondersteuningsprofiel versie 1.2 (poststuk M672) en het stuk ‘Innovatie:
broodnodig’ (met oplegger) (poststukken M668 en M662). Het privacyreglement verwerking leerlinggegevens (poststuk M662) lag ter instemming aan
de leerlinggeleding voor.
De volgende opmerkingen zijn ter aanvulling:
• Privacyreglement verwerking leerlinggegevens (poststuk M662)
De leerlinggeleding heeft instemmingsrecht op dit reglement. De oudergeleding heeft voorafgaand aan de vergadering, schriftelijk enkele
adviezen gegeven (poststuk M687). Het bevoegd gezag heeft deze opmerkingen bestudeerd; enkele opmerkingen worden verwerkt in het
reglement. De leerlinggeleding stemt unaniem in met het privacyreglement.
• Schoolondersteuningsprofiel (poststuk M672)
Het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) is herzien. De vaststelling van het SOP valt onder het adviesrecht van de MR. De oudergeleding van de MR
heeft enkele adviezen gegeven. Het bevoegd gezag zal deze (deels) verwerken in het document. De MR heeft het bevoegd gezag een unaniem
positief advies gegeven.
• Innovatie: broodnodig (met oplegger) (poststukken M688 en M689)
Het stuk ‘Innovatie: broodnodig’ zorgt voor wijziging van de lessentabel, de MR heeft daarom adviesbevoegdheid.
Voorafgaand aan deze vergadering heeft het bevoegd gezag overleggen gevoerd met het personeel en de verschillende geledingen van de MR.
Dit heeft geresulteerd in de oplegger (poststuk M689). De MR heeft het bevoegd gezag een unaniem positief advies gegeven.
Poststuk

Datum

M662

7 december
2016

Omschrijving
Privacyreglement verwerking
leerlinggegevens
-

M672

7 december
2016

M688/689

7 december
2016
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Instemming

Advies

Voor

Tegen

3

-

A

12

-

A

12

-

I
(leerlinggeleding)

leerlinggeleding

Schoolondersteuningsprofiel
versie 1.2
Innovatie: broodnodig

Onthouding

Extra

MR-flits 25 januari 2017
Tijdens deze vergadering werd de MR advies en instemming gevraagd over het voorstel vakantiedata 2017-2018 (poststuk M701). De stukken
levensfasebewust personeelsbeleid voor OP (poststuk M 705) en OOP (poststuk M706) lagen ter instemming aan de personeelsgeleding voor.
De volgende opmerkingen zijn ter aanvulling:
• Voorstel vakantiedata 2017-2018 (poststuk M701)
De MR heeft adviesrecht over de vakantieregeling (dat wil zeggen alle vakantieweken/dagen minus de 5 keuzedagen) en de
personeelsgeleding binnen de MR heeft instemmingsrecht bij vaststelling van de 5 keuzedagen. De personeelsgeleding van de MR heeft
unaniem ingestemd met de voorgestelde data. De MR heeft geen verdere adviezen afgegeven.
• Wet Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen
Met ingang van 1 januari 2017 treedt de wet Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen in werking. Deze wet brengt
belangrijke wijzigingen met zich mee op het gebied van de medezeggenschap. Het betekent ook dat aanpassing van de MR-reglementen
noodzakelijk is. Een werkgroep (bestaande uit een lid van de MR, een lid van de RvT en een lid van het CvB) zal inventariseren of aanpassing
van de reglementen zelf kan worden gedaan of dat uitbesteding nodig is.
• Levensfasebewust personeelsbeleid (poststukken M705 en M706)
Als gevolg van de cao VO 2016 is het levensfasebewust personeelsbeleid voor de medewerkers op bepaalde punten aangepast.
De personeelsgeleding van de MR heeft unaniem ingestemd met het hernieuwde beleid.
• Begroting 2017 en meerjarenraming 2017-2019 (poststuk M707)
De MR heeft adviesrecht op de begroting. De begroting 2017 sluit met een negatief saldo van € 249.000. De MR ontvangt van het CvB
binnenkort een plan van aanpak waarin beschreven wordt welke maatregelen genomen zullen worden om het tekort terug te dringen. Er is
een extra MR-vergadering ingelast op dinsdag 21 februari a.s. waarin de begroting en de bezuinigingsmaatregelen worden besproken.
Poststuk

Datum

M701

25 januari

Omschrijving

Instemming

Advies

Voor

Tegen

Onthouding

Concept vakantierooster

I

A

11

-

-

Levensfasebewust

I

5

-

-

2017

6

M705 en

25 januari

M706

2017

personeelsbeleid OP en OOP

Extra

MR-flits 21 februari 2017
Tijdens deze vergadering werd de MR advies gevraagd over de Begroting 2017 en de meerjarenraming 2017-2019 (poststuk M707) en de bijbehorende
oplegger Gezond blijven - bezuinigingen 2017 (poststuk M715).
De volgende opmerkingen zijn ter aanvulling:
• Begroting 2017 en meerjarenraming 2017-2019 (poststuk M707) met oplegger Gezond blijven – bezuinigingen 2017 (poststuk M715)
De MR heeft adviesrecht op de begroting. De begroting 2017 sluit met een negatief saldo van € 249.000. De maatregelen die genomen moeten
worden om het tekort terug te dringen staan beschreven in Gezond blijven – bezuinigen 2017. De MR adviseert positief over de begroting 2017
en de meerjarenraming 2017-2019 en de voorgenomen bezuinigingsmaatregelen.
• Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen
De wet Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen is per 1 januari 2017 in werking getreden en heeft gevolgen voor de
medezeggenschap. Een adviesgroep bestaande uit een RvT-lid, een CvB-lid en een MR-lid zal de impact op de MR-reglementen bestuderen.
Mevr. Heijtmeijer (leerlinggeleding MR) vertegenwoordigt de MR in de adviesgroep.

Poststuk

Datum

M707

21 februari
2017

Omschrijving
Begroting 2017 en
meerjarenraming 2017-2019;
Gezond blijven – bezuinigingen
2017
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Instemming

Advies

Voor

Tegen

Onthouding

-

A

11

-

-

Extra

MR-flits 10 april 2017
In deze extra vergadering werd de MR geïnformeerd over het voorgenomen besluit van de Raad van Toezicht om vanwege het aanstaande vertrek van
de voorzitter van het college van bestuur, Leo Spelt, verder te gaan met een rector-bestuurder als eenhoofdig college van bestuur.
De raad van toezicht en Josephie Brefeld waren aanwezig om het voorgenomen besluit toe te lichten en vragen van de MR te beantwoorden. Ook was
er gelegenheid om vooruit te kijken en toelichting te krijgen over het voornemen om een plv. rector en een hoofd bedrijfsvoering aan te stellen.
De hoofdlijnen:
• Keuzepensioen Leo Spelt
Formeel zal Leo Spelt m.i.v. 1 oktober 2017 met keuzepensioen gaan. In de statuten van de stichting Marnix College is vastgelegd hoe door de RvT
in de opvolging moet worden voorzien. De RvT vindt het zeer wenselijk dat zijn opvolger niet start op 1 oktober a.s., maar aan het begin van het
nieuwe schooljaar.
• College van bestuur (CvB)
Josephie Brefeld is het overblijvende lid van het CvB. De RvT is ervan overtuigd dat zij geschikt is de taak van rector-bestuurder te vervullen;
Josephie is bereid om deze taak op zich te nemen. De RvT vindt het belangrijk dat op deze manier de continuïteit van de school gewaarborgd is. De
RvT heeft van diverse adviesorganen het advies gekregen geen functieprofiel op te stellen voor de voorzitter van het CvB. De reden hiervoor is dat
het college van bestuur integraal verantwoordelijk is voor de school. Een functieprofiel zou afbreuk doen aan deze integrale verantwoordelijkheid.
• College van bestuur – van tweehoofdig naar eenhoofdig
Voor het te benoemen college van bestuur geldt nu automatisch de nieuwe cao voor bestuurders. Voor een eventueel tweede lid CvB zou deze
cao ook gelden, maar dit is financieel ongunstig. Door de plv. rector in de directie op te nemen, wordt de cao voor bestuurders ontweken. De
RvT acht het daarom verstandig en verantwoord om over te stappen van een tweehoofdig CvB naar een eenhoofdig CvB. De RvT heeft dit
voorgenomen besluit ter advisering aan de MR voorgelegd.
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Vervolg MR-flits 10 april 2017
• Leiding van de school – doorkijk naar de toekomst
De RvT heeft Josephie Brefeld gevraagd hoe zij de leiding van de school in de toekomst zou zien (dit is niet de verantwoordelijkheid van de RvT,
maar van het CvB). Josephie kan in haar eentje niet het werk van twee personen doen. Zij heeft nagedacht over het functiebouwwerk van de
school en zij heeft het voornemen een nieuwe plv. rector met de portefeuille onderwijs en een hoofd bedrijfsvoering aan te stellen (naar
verwachting parttime functies). Josephie zal zich bezighouden met het besturen van de school en zal zich daarbij laten adviseren door de plv.
rector en het hoofd bedrijfsvoering, die zich met name met de operationele kant van de school bezighouden.
Josephie zal zich inzetten voor rust en continuïteit, samen met alle medewerkers van de school. Ze stelt zich tot doel de verbinding tussen alle
medewerkers van de school te versterken en heeft er veel vertrouwen in dat we met vereende krachten kunnen bouwen aan het herstel van
ons marktaandeel. We hebben een prachtschool waar ze trots op is en graag haar energie aan blijft wijden.
• Wijziging functiebouwwerk Marnix College
Met het voornemen om een nieuwe plv. rector en een hoofd bedrijfsvoering aan te stellen, verandert het functiebouwwerk van het Marnix
College. De MR heeft hierop adviesrecht.
• Tijdpad
De RvT hecht er veel waarde aan het nieuwe schooljaar te starten met een nieuwe bezetting en vraagt de MR, indien mogelijk, het
voorgenomen tijdpad te volgen. De MR wil hieraan gehoor geven en zal in de MR-vergadering van 3 mei 2017 zijn advies uitbrengen. Daarna
kan eventueel worden verder gegaan met de volgende stap: advisering van de MR over het functiebouwwerk van de school.
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MR-flits 3 mei 2017
Tijdens deze vergadering werd de MR gevraagd advies uit te brengen over het poststuk M724: het voorgenomen besluit van de Raad van Toezicht om
verder te gaan met een rector-bestuurder als eenhoofdig College van Bestuur.
De volgende opmerkingen zijn ter aanvulling:
• Adviesaanvraag RvT
Alle geledingen van de MR adviseren positief over het voorgenomen besluit van de Raad van Toezicht om verder te gaan met een rectorbestuurder als eenhoofdig College van Bestuur. N.a.v. het afgegeven advies van de MR, zal de RvT het besluit nemen over de benoeming van
Josephie Brefeld als rector-bestuurder.
• Nieuwe adviesaanvraag voor de MR: wijziging functiebouwwerk Marnix College
Josephie Brefeld heeft het voornemen een hoofd bedrijfsvoering aan te stellen. Omdat met het aanstellen van een hoofd bedrijfsvoering het
functiebouwwerk van de school verandert, heeft de MR hierop adviesrecht. De MR zal tijdens een extra vergadering op 11 mei 2017 advies
uitbrengen.
• Werving en selectie plv. rector
Op 8 mei 2017 start Marike Jonker van Parcours Partners met het voeren van gesprekken met medewerkers van de school (afdelingsleiders,
docenten, OOP, afvaardiging MR). Aan de hand van deze gesprekken stelt zij een concept functieprofiel op.
Een benoemingsadviescommissie, bestaande uit een docent, sectieleider, afdelingsleider, lid OOP en mevr. Brefeld, zal zorgdragen voor het
hele werving- en selectietraject en een kandidaat voordragen. De MR heeft adviesrecht op de voorgedragen kandidaat plv. rector.
Tijdens een extra vergadering op 21 juni 2017 zal de MR advies uitbrengen over de voorgedragen kandidaat.
• Formatie 2017-2018
Diverse medewerkers hebben een andere betrekking gevonden of maken gebruik van de regeling om met vervroegd pensioen te gaan.
Voor de formatie 2017-2018 betekent dit dat er vooralsnog geen gedwongen ontslag zal zijn.
Voor schooljaar 2017-2018 zijn er vijf vacatures: biologie (2e-graads), technologie/natuurkunde (2e-graads), informatica (1e-graads),
drama/TPE/communicatieve vaardigheden (1e-graads) en mediawijsheid/maatschappijleer geschiedenis (2e-graads). De verwachting is dat
alleen het vervullen van de vacature informatica zeer moeilijk zal zijn.
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Poststuk

Datum

M724

3 mei 2017

Omschrijving
Adviesaanvraag RvT:
terugbrengen CvB van 2 naar 1
persoon

Instemming

Advies

Voor

Tegen

A

10

-

Onthouding

Extra

MR-flits 11 mei 2017
Tijdens deze extra vergadering bracht de MR advies uit over het voorgenomen besluit van het college van bestuur om een hoofd bedrijfsvoering
toe te voegen aan het functiebouwwerk van de school (poststuk M730).
De volgende opmerkingen zijn ter aanvulling:
• Adviesaanvraag college van bestuur
Alle geledingen van de MR adviseren positief over het voorgenomen besluit van het college van bestuur om een hoofd bedrijfsvoering aan te
stellen.
• Werving en selectie hoofd bedrijfsvoering
Op 15 mei 2017 start de (interne en externe) werving en selectie van het hoofd bedrijfsvoering. Josephie Brefeld, Sandra Oosterbeek en Joost
Vos vormen de benoemingsadviescommissie. Joost Vos is een deskundige die het werkveld zeer goed kent en overziet.
• Terugblik aanmeldingen 2017-2018
Het onderzoek naar de mogelijke oorzaken van de tegenvallende aanmeldingen voor komend schooljaar is in volle gang. Het blijkt erg
lastig de ware redenen te achterhalen. Er is een bedrijf ingeschakeld dat gaat bekijken wat er ‘onder water’ gebeurt: hoe is de school
zichtbaar in de digitale wereld, hoe zoeken ouders en leerlingen, wat bekijken zij en hoe verhoudt de school zich daarbij tot het Streek en
het Pallas.
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Poststuk

Datum

M730

11 mei 2017

Omschrijving
Adviesaanvraag CvB:
toevoegen hoofd
bedrijfsvoering aan
functiebouwwerk

Instemming Advies
A

Voor

Tegen

10

-

Onthouding

Extra

MR-flits 21 juni 2017
Er is een kandidaat voorgedragen voor de functie van plv. rector. Tijdens deze vergadering werd de MR gevraagd advies uit te brengen over de
voorgenomen benoeming van deze kandidaat.
• Adviesaanvraag benoeming plv. rector
Josephie Brefeld heeft uitleg gegeven over het werving- en selectieproces van de plv. rector. De benoemingsadviescommissie (BAC) heeft twee
benoembare kandidaten voor de functie van plv. rector voorgedragen aan Josephie Brefeld. Zij heeft een beslissing genomen over de te benoemen
kandidaat en zij heeft haar voorgenomen besluit ter advisering aan de MR voorgelegd.
Alle geledingen van de MR adviseren positief over het voorgenomen besluit om de voorgedragen kandidaat te benoemen tot plv. rector. Josephie
Brefeld zal nu overgaan tot benoeming van de nieuwe plv. rector. Zodra Josephie Brefeld met de huidige werkgever van de kandidaat
overeenstemming heeft bereikt over de datum van indiensttreding, zal de benoeming bekend gemaakt worden.
Het personeel zal in de nieuwsbrief nader geïnformeerd worden over het werving- en selectieproces.
Poststuk

Datum
21 juni 2017
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Omschrijving
Adviesaanvraag plv. rector:
benoeming voorgedragen
kandidaat

Instemming

Advies

Voor

Tegen

A

10

-

Onthouding

Extra

MR-flits 27 juni 2017
Tijdens deze vergadering lagen geen stukken ter instemming of advisering aan de MR voor.
De volgende opmerkingen zijn ter aanvulling:
• Hoofd bedrijfsvoering
De benoemingsadviescommissie heeft twee benoembare kandidaten geselecteerd voor deelname aan een assessment. De uitslag hiervan wordt
binnenkort verwacht. Daarna neemt Josephie Brefeld een besluit over de benoeming.
• Jaarrekening 2016 St. Marnix College
De jaarrekening 2016 sluit met een (verwacht) negatief resultaat dat met name werd veroorzaakt door dotaties in de personele sfeer en minder
inkomsten van het UWV. Het jaarresultaat van 2017 zal beduidend slechter zijn door de grotere daling van het aantal leerlingen. Het effect van de
bezuinigingsmaatregelen zoals beschreven in ‘Gezond blijven’ zal in 2018 zichtbaar zijn.
• Nieuwe MR-leden
M.i.v. het nieuwe schooljaar treden Machiel Taal (oudergeleding) en Nikki van den Berg (leerlinggeleding) toe tot de MR.
• Nieuwe OPR-leden
De Ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwerkingsverband Gelderse Vallei bestaat uit ouders en medewerkers die meedenken over
passend onderwijs in de regio. Hennie Stevens en Machiel Taal zullen namens het personeel en ouders/leerlingen zitting nemen in de OPR.
• MR-reglementen
I.v.m. de wet Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen is aanpassing van de MR-reglementen en de statuten van de St. Marnix College op
een aantal punten noodzakelijk. De jurist binnen de RvT beoordeelt de inventarisatie van de wijzigingen die de taakgroep heeft gemaakt. De
verwachting is dat in de eerste MR-vergadering na de zomervakantie de wijzigingen van de MR-reglementen behandeld kunnen worden. Het
wijzigingen van de statuten van de stichting heeft notariële bevestiging nodig.
• Taakbeleid
N.a.v. de informatiesessie over het taakbeleid is besloten de invoering ervan op te schorten. Na de zomervakantie buigt de taakgroep zich opnieuw
over de verdeling van de taakbelastingsuren.
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