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Inleiding
De medezeggenschapsraad (MR) van het Marnix College presenteert hierbij het MR-jaarverslag 2017 – 2018. Het Jaarverslag geeft een
overzicht van de activiteiten van de MR en heeft als doel ouders en personeel hierover te informeren. Het bestaat uit een bundeling van alle
MR-flitsen uit het schooljaar 2017 – 2018. De flitsen geven in het kort de belangrijkste punten van de MR-bijeenkomsten weer. Het
jaarverslag wordt gepubliceerd op de website van het Marnix College
De MR had in het schooljaar 2017 -2018 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. M. Taal

P

Dhr. W. Westerhoff

P = personeelsgeleding

L

Mevr. M. Heitmeijer

P

Mw. K.A. Hendrickx

L

Mevr. D.A.R. Luttikhuisen

P

Dhr. T.J.C.M. Meij

L

Mevr. N. van den Berg

P

Dhr. S. Hahn (voorzitter MR)

De MR kwam in het schooljaar 2017-2018 6 keer bijeen waarbij de rector bij alle vergaderingen (deels) aanwezig was. Ook volgde de MR op
16 september en 11 oktober 2017 een cursus, Professionalisering van de MR, waarbij (bijna) alle leden van de MR en de rector aanwezig
waren. Er was twee keer een gecombineerde vergadering met de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en de Medezeggenschapsraad.
Op 13 oktober 2017 stond deze vergadering in het teken van de professionalisering van de MR en op 19 februari 2018 was het onderwerp de
Algemene Verordening Gegevensbescherming. De MR was daarnaast betrokken bij de werving en selectie en de benoeming van een nieuw lid
van de Raad van Toezicht in december 2017.
Aan het einde van het schooljaar verlieten de volgende leden de MR: dhr. Paquay en dhr. Bosch van de oudergeleding en mevr. Luttikhuisen
en mevr. M. Heitmeijer van de leerlinggeleding, zij zijn geslaagd voor hun eindexamen. Zij worden in het schooljaar 2018-2019 opgevolgd
door de heer Assink en mevr. Kervel-van Gent (oudergeleding), mevr. Oldenhof en dhr. Dekkers (leerlinggeleding).
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MR-flits 6 december 2017

Tijdens deze vergadering werd de MR advies gevraagd over de begroting 2018 (poststuk M767) en over de wijziging van het managementstatuut
(poststuk M763).
De volgende opmerkingen zijn ter aanvulling:
• Vooruitblik krimp, begroting en bezuinigingen
De rector heeft de MR geïnformeerd over de financiële krapte die ontstaan is als gevolg van het dalende aantal leerlingen (demografisch gegeven
en door verlies marktaandeel). Het toekomstbeeld is somber en onzeker; de rector onderzoekt momenteel waar bezuinigd kan en moet worden.
Uitgangspunten blijven: het aanbieden van aantrekkelijk en goed onderwijs en het overeind houden van het huidige onderwijsaanbod.
De MR heeft adviesrecht op de begroting. De diverse geledingen binnen de MR bespreken de begroting over 2018 eerst in hun eigen geleding.
Het MR-advies verschuift daarom naar de volgende vergadering.
• Wijziging managementstatuut
De MR heeft adviesrecht op de voorgenomen wijziging van het managementstatuut. Dit statuut is gewijzigd als gevolg van de wijziging van de
managementstructuur. De MR adviseert positief over het gewijzigde managementstatuut.
• MR in ontwikkeling
De MR zal vanaf dit jaar werken met een jaarplanning waarin de jaarlijks terugkerende onderwerpen worden vastgelegd. Daarnaast kunnen de
verschillende geledingen onderwerpen aandragen die zij gedurende het schooljaar willen bespreken.
De MR kan ervoor kiezen een bepaald agendapunt te laten voorbereiden door enkele MR-leden (subgroep). Deze subgroep presenteert het
agendapunt aan de gehele MR in de MR-vergadering.
De MR stelt zich ten doel de besluitvorming te laten plaatsvinden in de MR-vergadering.
De schoolleiding is voortaan alleen bij die agendapunten aanwezig waarbij toelichting door de schoolleiding noodzakelijk of gewenst is.
Poststuk

Datum

M767

6 december

Omschrijving

Instemming

Advies

Begroting 2018

A

Wijziging managementstatuut

A

Voor

Tegen

Onthouding

uitgesteld

2017
M763

6 december
2017

2

Extra

10

-

-

MR-flits 24 januari 2018
Tijdens deze vergadering bracht de MR haar advies uit over de begroting 2018 (poststuk M767) en werd de MR advies en instemming gevraagd over
het voorstel vakantiedata 2018-2019 (poststuk M776).
De volgende opmerkingen zijn ter aanvulling:
• Begroting 2018 en meerjarenraming 2018-2020 (poststuk M767)
De MR heeft adviesrecht op de begroting. De begroting 2018 heeft een negatief resultaat van € 399.000 en dat is geenszins rooskleuring.
De MR is geïnformeerd over de voorgenomen aanpassingen in het taakbeleid. De aanpassingen in het taakbeleid moeten zorgen voor een
sterke verbetering van de financiële situatie van de school. Wijzigingen in het taakbeleid moeten ter goedkeuring aan de medewerkers worden
voorgelegd. Voor de goedkeuring is een meerderheid van twee derde vereist. Pas als dat het geval is, kan de directie een nieuwe
werkbegroting opstellen. Deze ontvangt de MR graag zo spoedig mogelijk.
• Voorstel vakantiedata 2018-2019 (poststuk M776)
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.

3

Poststuk

Datum

Omschrijving

M767

24 jan. 2018

Begroting 2018

M776

24 jan. 2018

Concept vakantierooster

Instemming
I

Advies

Voor

Tegen

Onthouding

A

7

-

-

A

5

-

-

Extra

MR-flits 16 mei 2018

Tijdens deze vergadering werd de MR instemming gevraagd over de Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling (poststuk
M788).
De volgende opmerkingen zijn ter aanvulling:
• Passend Onderwijs
Hennie Stevens verlaat aan het einde van dit schooljaar de ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei
waardoor een vacature vrijkomt. Kandidaten voor de OPR kunnen zich melden bij Bas Hahn.
• Taakbeleid
De MR is geïnformeerd over het proces rondom het van kracht worden van het nieuwe taakbeleid. Het nieuwe taakbeleid gaat in vanaf het
schooljaar 2018-2019.
• Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Per 25 mei 2018 geldt de AVG. Dit betekent o.a. dat het Marnix College wettelijk verplicht is een functionaris gegevensbescherming (FG) aan te
stellen. Samen met het Pallas Athene College en het Pantarijn (Wageningen) huurt het Marnix College de FG extern in.
Er is een projectteam AVG/IBP (InformatieBeveiliging en Privacy) ingesteld (geleid door Alex van Boom) dat zorgt voor de implementatie van
de AVG.
• Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling (poststuk M788)
Omdat gemeenten nu verantwoordelijk zijn voor de jeugdhulp is de Meldcode van huiselijk geweld en kindermishandeling (poststuk M788)
geactualiseerd. Alleen de belangrijke adressen zijn bijgewerkt, inhoudelijk is het document niet gewijzigd. De MR heeft instemmingsrecht op de
meldcode. De MR heeft unaniem ingestemd.
• Jaarplanning MR schooljaar 2018-2019
De MR werkt aan een jaarplanning. Een jaarplanning helpt de MR om in kaart te brengen welke onderwerpen wanneer aandacht vragen.
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Poststuk

Datum

M788

16 mei 2018

Omschrijving
Meldcode bij signalen van
huiselijk geweld en
kindermishandeling

Instemming
I

Advies

Voor

Tegen

Onthouding

8

-

-

Extra

MR-flits 26 juni 2018
Tijdens deze vergadering werd de MR instemming gevraagd over de lessentabel bedrijfseconomie en de Schoolgids 2018-2019.
De volgende opmerkingen zijn ter aanvulling:
• Algemene Verordening Gegevensbescherming
De besturen van het Pallas, Pantarijn en Marnix College hebben nog geen functionaris gegevensbescherming (FG) kunnen benoemen. Binnenkort
zijn er opnieuw gesprekken met een potentiële kandidaat die ook bekend is met het onderwijs.
De projectgroep AVG/IBP is volop bezig met de implementatie van de AVG en verwacht hiermee aan het einde van het kalenderjaar klaar te zijn.
• Jaarrekening 2017 St. Marnix College
De jaarrekening 2017 sluit met een groter negatief resultaat dan begroot: de pensioenpremies zijn onverwacht fors gestegen en er is een
investering van € 70.000 gedaan in een ‘Stop WGA’-traject. Met dit traject wordt op termijn ong. 2 ton bespaard.
• Lessentabel bedrijfseconomie
In het nieuwe schooljaar wordt het vak M&O in de vierde klassen havo en vwo vervangen door het vak ‘bedrijfseconomie’. M&O was een 2-uurs
vak in havo 4 en een 3-uurs vak in havo 5. De vaksectie heeft het verzoek ingediend dit om te draaien: 3 uur/week in havo 4 en 2 uur/week in havo
5 zodat meer tijd ontstaat voor het behandelen van het examenprogramma. De MR heeft unaniem ingestemd.
• MR-Jaarverslag 2016-2017
Het MR-jaarverslag 2016-2017 is klaar en wordt op de website gepubliceerd.
• Schoolgids 2018-2019
De MR heeft unaniem ingestemd met de Schoolgids 2018-2019.
• Passend Onderwijs - vacante plaats OPR
De Ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwerkingsverband Gelderse Vallei bestaat uit ouders en medewerkers die meedenken over
passend onderwijs in de regio. Hennie Stevens verlaat de OPR waardoor een vacature vrijkomt. Kandidaten voor de OPR kunnen zich melden
bij Bas Hahn.
• Nieuwe MR-leden
M.i.v. het nieuwe schooljaar treden Daphne Kervel - van Gent en Rudi Assink (oudergeleding) toe tot de MR. Het is nog niet bekend welke
leerlingen de MR komen versterken.
Poststuk

5

Datum
Omschrijving
26 juni 2018 Lessentabel bedrijfseconomie
havo 4
26 juni 2018 Schoolgids 2018-2019

Instemming
I
I

Advies

Voor
9

Tegen
-

Onthouding
-

9

-

-

Extra

