Jaarverslag 2014-2015
MR Reitdiepcollege

Vastgesteld in de vergadering van 29 oktober 2015
Inleiding

Het DB heeft dit jaar bestaan uit: Henk Bos (ouder/secretaris) en Gerard Jonink (docent /
voorzitter).
De MR bestaat uit 20 leden; tijdens het afgelopen jaar was de MR bijna voltallig. Er moet nog
een ouder vanuit het Leon van Gelder en 1 voor het Kamerlingh Onnes gevonden worden die
plaats willen nemen in de MR.
Daarnaast hebben er aan het begin van het schooljaar (‘14/’15) een aantal wisselingen plaats
gevonden in de samenstelling van de MR van het Reitdiepcollege. Zij hebben vanaf 1
augustus meegedraaid en oktober ’14 en in april 2015 een scholing gehad in “het
Scandinavisch dorp” aan de oevers van het Paterswoldsemeer. Op 29 september vindt er een
vervolg plaats op deze scholing wederom op dezelfde locatie; zowel voor DB, zittende leden
en nieuwe leden.
Er weer een groot aantal besluiten genomen waarbij wij advies of instemming hebben
gegeven. Dit schooljaar stond met name in het teken van de nieuwe configuratie, waarbij er 8
VO scholen komen met elk hun eigen gezicht.
Annet Dijkema werd per 1 augustus 2014 rector nieuwe stijl aan de Kluiverboom, daarnaast
blijft zij rector van het Reitdiepcollege. Voor het komende schooljaar (‘15/’16) is er een
nieuwe rector voor Leon van Gelder, mogelijk met de Simon van Hasselt en een rector aan het
Kamerlingh Onnes benoemd.
Namens de voorzitter van de MR van het Reitdiepcollege,
Gerard Jonink

Leeswijzer: na de inleiding is van elke plenaire vergadering een kort verslagje gemaakt voor
wat betreft de onderwerpen en wat de MR heeft besloten aangaande het onderwerp. Tevens
wordt in het kopje intern/administratief aangegeven welke structuren of processen zijn
ingevoerd dan wel zijn aangepast.

Een aantal nuchtere feiten
Het verslagjaar 2014-2015 was het vergaderjaar waarin de MR afscheid moest nemen van een
lid van de “’oude garde, maar kon het een tweetal nieuwe personeelseden verwekomen en
werd een langdurige vacature van de Leon van Gelder eindelijk ingevuld.
Sohpie Traas, Mariska Lamers en als ouder Rene Tio hebben ons versterkt. Michel Houttuin
heeft ons verlaten. Ook was dit het eerste jaar van onze nieuwe rector Annet Dijkema. Zij
verving Hans van der Molen als rector van het Reitdiepcollege.

Aantal vergaderingen
In het verslagjaar zijn er 6 reguliere plenaire vergaderingen gehouden. Daarnaast zijn er nog
diverse werkgroepvergaderingen georganiseerd en hebben leden van ons een scholingsdag
van de GMR bijgewoond.
DB: Het voorzitterschap was weer in de handen van dhr. Gerard Jonink en het secretariaat
werd eveneens weer bemand door dhr. Henk Bos.

De plenaire vergaderingen
September 2014:
Op 17 september 2014 hielden we onze eerste MR vergadering in de nieuwe setting. We
hebben een tweetal nieuwe leden verwelkomen; Sophie Traas en Mariska Lamers.
Er kwamen een aantal onderwerpen ter bespreking aan de orde: Scholingsplannen, de
Overgangsnormen, invoering van het vak BSM en de jaarplanning KOC. Alle onderwerpen
zijn aangehouden en worden eerst in de commissie doorgesproken.
Intern/administratief
Voorafgaande aan de vergadering werd ons gevraagd een vertegenwoordiger aan te dragen
voor de benoeming en adviescommissie van de vacature van de locatiedirecteur van het
kamerling Onnes. De heer Jaap Erik Pijlman heeft aangeven te vertrekken om elders zijn
carrière te vervolgen.
Het jaarverslag van de MR 2013-2014 werd vastgesteld en besloten is deze rond te sturen
naar al het personeel.
Oktober 2014
Op 23 oktober hielden we onze tweede vergadering. De belangrijkste besluitvormende
agendapunten was het onderwerp van het invoeren van het vak bewegen, sport en
maatschappij (BSM) en het procedurevoorstel met betrekking tot de functiemix en ter
informatie kwam een breed scala aan onderwerpen, zoals het persprotocol, de gerealiseerde
onderwijstijd, het examenreglement 2014, de concept-inspectierapporten en de toelichting op
het aantal aangemelde leerlingen en waar zij vandaan komen. Er is ingestemd met de beide
besluitvormende voorstellen van de rector: BSM en functiemix..
Intern/administratief

Tijdens deze vergadering kwam het nieuwe ouderlid Rene Tio ons versterken. We hebben de
commissies opnieuw ingedeeld.

November 2014
Tijdens deze vergadering hebben we gesproken over de functiemix, de begroting 2015, de
jaarplannen 2015 van alle vestigingen en de daaraan gekoppelde evaluaties en de evaluatie
van de functie onderwijsontwikkeling en kwaliteit. Ten aanzien van de jaarplannen van de
vestigingen is positief geadviseerd, met uitzondering van die van het KO. Afgesproken wordt
dat de financiële commissie nog een pre-advies schrijft ten aanzien van de begroting 2015.
Administratief/intern
Er zijn geen onderwerpen die genoemd moeten worden.

Januari 2015
De januarivergadering is niet doorgegaan vanwege het ontbreken van voldragen onderwerpen.
Intern/administratief
- Er is een aantal leerlingen die niet doorgaan in het volgende seizoen. Dit is besproken
met een aantal PMR leden met de insteek dat vroegtijdig gezocht wordt naar geschikte
kandidaten.
Dagelijks bestuur
Het DB heeft overleg gevoerd met de rector van het Reitdiepcollege
Maart 2015
Op 4 maart is deze vergadering gehouden in de Leon van Gelder. Er was sprake van een
voltallige bezetting van de Medezeggenschapsraad.
Aan de orde kwamen voorstellen over de ouderbijdragen van de drie vestigingen, zowel in
evaluerende sfeer als in bedragen voor 2015-2016. Daarnaast werd positief geadviseerd over
een eerder aangehouden voorstel over het jaarplan van het KO en is het voorstel tot het
adviseren over de begroting van het Reitdiep; inclusief taakstelling 2015 van de agenda
gehaald. Een laatste agendapunt was de invulling van de functie onderwijs en kwaliteit; deze
is ter kennisgeving aangenomen. De voorstellen van de ouderbijdragen waren vooraleerst
informatie van aard en in de volgende vergadering zullen ze besluitvormend aan de orde
komen.
Administratief/ intern
Voorafgaande aan deze vergadering is het eerste pizza-uurtje gehouden. In dit uurtje worden
de leerlingengeleding van de MR door de voorzitter van de MR ingeleid in de onderwerpen
van de plenaire vergadering. Dit allemaal onder het genot van een pizza. In de pre-plenaire
vergadering is voor het eerst een inventarisatie gemaakt van de te stellen rondvragen. Deze
zijn tijdens de vergadering gesteld. Op 24 maart hebben enkele leden van de MR meegedaan

aan de scholingsdag van de GMR. Aan de orde kwam o.a. het transitieplan van de CAO en de
toekomst van het openbaar onderwijs in de gemeente Groningen.
Dagelijks bestuur
Het DB heeft, na een consultatie onder leden, een brief naar het College van Bestuur gestuurd
over het binnenklimaat van de Leon van Gelder. In eerste instantie kwam daar een
procedurele reactie op terug, inhoudende een ontvangstbevestiging.

April 2015
Deze vergadering werd gehouden in de Simon van Hasselt. Tijdens deze vergadering kwamen
de volgende onderwerpen aan de orde: het Transitieplan, waaronder het taakbeleid, de
jaarrekening van het Reitdiepcollege, de lessentabellen van het KO en LvG.
Alle bovengenoemde plannen werd positief geadviseerd Over een extra ingelaste onderwerp:
de ouderbijdrage van de vestigingen werd positief geadviseerd.
Intern/ administratief
1. Verzocht wordt om tijdig aanwezig te zijn op de voorbespreking van de plenaire
vergadering
2. Er wordt ampel gediscussieerd over onze rol ten aanzien van de financiële stukken.
Afgesproken wordt dat we meer inzicht willen in de financiële stukken..
Een aantal leden zal ons verlaten: Willem, Bouke, Carolien, Helen, Tessa, Nynke en Sharon.
Willem blijft wel in de GMR.
Dagelijks bestuur
In eerste instantie is gepoogd de vergadering naar mei te verplaatsen, maar vanwege de
deadline voor 1 mei 2015 om te besluiten over het transitiebeleid bleef de -in de maand april
geplande - vergadering gewoon staan.

Juni 2015
Tijdens de laatste vergadering van het schooljaar 2014-2015 is gesproken over de
kwartaalrapportage van de directie en de jaarplanningen van de drie vestigingen. Op twee
onderwerpen is positief gereageerd: de verhoging van de huur van de kluisjes op de LvG en
een wijziging van de lestabel tekenen op het KO. De jaarplanningen komen terug in de
PMR’n van de verschillende vestigingen.
Intern/administratief
In de vergadering van juni hebben we afscheid genomen van een zevental leden van de MR.
Een deel (4) omdat ze hun examens gehaald hebben; een ander deel (2) vanwege het bereiken
van de maximale zittingstermijn van 4 jaar en een lid omdat het kind van school gaat.

Vanwege een communicatiefoutje moesten we kiezen tussen het mogelijk ontbreken van de
rector of het mogelijk ontbreken van onze voorzitter: uiteindelijk is Willem voorzitter geweest
en heeft dit met verve gedaan.

