
 

 

Correspondentie aan de MR kan gestuurd worden naar: mr@marnixcollege.nl 

Van de voorzitter 
Door: Erik Horst 

De start van het nieuwe schooljaar ligt alweer even achter ons. Met frisse 
moed stroomden de leerlingen en personeel weer binnen in een school die 
open en zonder looproutes van start kon. Het is mijn hoop dat dit ook zo kan 
blijven. Desalniettemin lijkt ook dit schooljaar weer een bijzonder jaar te 
worden.  

Op de valreep van de zomervakantie is er een overeenkomst gesloten over 
de nieuwe CAO voor het voortgezet onderwijs. Een reeks goede 
maatregelen zijn genomen op het gebied van loonsverhoging, 
werkdrukvermindering en deskundigheidsbevordering. De loonsverhoging 

kwam op een goed moment; de pijn van de stijgende energiekosten en een gierende inflatie 
worden iets verzacht. Ook wil de nieuwe CAO één van de grootste uitdagingen in het onderwijs 
van de afgelopen jaren, de hoge werkdruk, verzachten. Dit gaat zowel met een verhoging van 
het aantal uren van het persoonlijk budget, als met een grote smak geld om in te zetten voor 
de school als collectieve middelen. Als laatste speerpunt maakt de CAO meer tijd vrij voor 
personeel om in te zetten voor deskundigheidsbevordering. Al met al, hele mooie plannen.  

Toch blijkt het overzetten van deze mooie plannen naar de praktijk bij ons op school 
weerbarstig. De CAO blijkt een hele kluif om in te voeren in schoolorganisaties. Zo kwam het 
onderhandelingsakkoord te laat in het jaar om de nieuwe plannen op tijd voor het nieuwe 
schooljaar door te kunnen voeren. De eigenlijke CAO-tekst is er zelfs pas sinds oktober. Het 
onderhandelaarsakkoord spreekt dan ook van een overgangsjaar om de ruimte te geven om 
de plannen in te voeren. Jammer genoeg kent dit overgangsjaar ook een reeks bepalingen die 
naar onze school moeten worden omgezet, voordat er gewerkt kan worden aan volgend jaar.  

Ondertussen wordt hard gewerkt aan beide zaken; zowel het overgangsjaar dit schooljaar, als 
het implementeren van de CAO voor volgend jaar. Ten opzicht van de rest van Nederland 
hebben wij op het Marnix een groot voordeel: de discussie over werkdruk en 
werkdrukvermindering speelt bij ons al langere tijd en we hebben goede stappen genomen in 
de vorm van het TKZ-onderzoek1 van afgelopen jaar, de discussiemiddag hierover en de PRA-
enquête2 over werkdruk. Naar aanleiding hiervan is begin dit jaar de werkgroep 
werkdrukvermindering van start gegaan, gewapend met een bak informatie vanuit de school. 
Een heel mooi uitgangspunt, waar andere scholen nog aan moeten beginnen. De CAO schiet 
ons hierbij te hulp: er wordt een groot bedrag vrijgemaakt om werkdruk op scholen aan te 
passen. Dit geld kan worden aangewend om de aanbevelingen die de werkgroep gaandeweg 
het jaar zal doen te kunnen bekostigen. Welke aanbevelingen het meest noodzakelijk zijn voor 
de school, dat bepalen we met zijn allen. Daar heb ik jullie hulp bij nodig; ik kom nog bij jullie 
hiervoor terug.

 

 
1 TKZ staat voor Taakgroep kwaliteitszorg. 
2 PRA staat voor personeelsraad. 



Mededelingen 
 

 Koffie met de voorzitter 
Soms zijn er grote thema’s of zaken die jij wilt benadrukken in de school. Soms zijn er 
ingewikkelde kwesties in de CAO of regelingen in de school waar je het eens over wilt 
hebben. Voor dit soort zaken heeft de voorzitter iedere eerste maandag van de maand 
het 6e lesuur (12:55 – 13:40) een inloopmoment om even koffie te drinken. Op een 
rustige manier kan je dan jouw gedachtes delen. Tot in de personeelskamer van het 
hoofdgebouw.  

 Wees welkom 
We brengen graag in herinnering dat de vergaderingen van de MR openbaar zijn. Wil 
je er bij zijn, stuur dan een mail naar het bovenstaande mailadres. Daarnaast kan je 
altijd agendapunten aandragen bij de secretaris. Stuur een mail met bijbehorende 
stukken en de raad laat je weten of dit stuk besproken wordt.  

 Vergaderstukken 
Met de MR-flits houden we jullie gedurende het schooljaar op de hoogte wat er allemaal 
binnen de MR is besproken, besloten en leeft. Het kan ook zijn dat je meer wilt weten. 
Hierom zijn alle notulen van de vergaderingen en het MR jaarverslag te vinden op de 
website van het Marnix College. Je vindt deze onder “wie zijn wij” en vervolgens het 
kopje MR. Mocht je de bijbehorende stukken graag inzien dan kan je dit aangeven bij 
de secretaris van de raad.  

 Leden  
Sinds de vorige MR-flits hebben enkele veranderingen plaats gevonden in onze 
samenstelling. Aan het einde van schooljaar 2122 beëindigde de dhr. van Weert zijn 
lidmaatschap als personeelslid van de Medezeggenschapsraad. Dhr. Faber heeft deze 
positie van hem overgenomen na de verkiezingen afgelopen maart. Namens de 
leerlingraad vult mevr. Van der Vegt de vacante leerlinggeledingplaats in de MR. Haar 
voorganger mevr. Van der Klift besloot aan het einde van het schooljaar 2122 haar 
schoolcarrière voort te zetten op het vervolgonderwijs. Wegens ziekte wordt dhr. 
Oostveen in de raad tijdelijk vervangen door dhr. Bruinse. 

   
Dhr. Faber Mevr. Van der Vegt Dhr. Bruinse 



Vergaderingen 
De MR kwam bij elkaar op 7 juni, 3 oktober en 8 november Daarin zijn de volgende 
onderwerpen besproken: de klokkenluidersregeling, het protocol lesgeven in tijden van corona, 
de schoolgids 2022-2023, nota taakbeleid 2022-2023, HR cyclus, MR jaarverslag, voorstel 
route CAO 2022-2023, bestuursjaarverslag, voorstel directie verdeling extra middelen 
herkansingen en derde tijdvak, vakantierooster, wijzigingen medezeggenschapsreglement, 
vaststellen PTA en examenreglement en aanstelling nieuwe ARBO functionaris. 

Recente stemmingen 

Stemmingsthema: Instemming 
geleding* 

Voor  Tegen  Onthoudingen  

Schoolgids 2022-2023 I(o) 2   
Nota taakbeleid 2022-2023 I(p) 5   
HR Cyclus I(p) 5   
Klokkenluidersregeling I 9   
Protocol lesgeven in tijden van corona  I 9   
Voorstel directie verdeling extra 
middelen herkansingen en derde tijdvak 

I(p) 5   

Vakantierooster I(p)  5  
MR reglement I 10   
PTA en Examenreglement I 10   
Aanstelling nieuwe ARBO functionaris I(p) 5   

*A: advies, I: instemming, P: personeelsgeleding, O: oudergeleding, L: leerlinggeleding. 
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