Jaarverslag 2015-2016
MR Reitdiepcollege

Vastgesteld in de vergadering van 11 oktober 2016

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 gevonden worden die plaats willen nemen
in de MR.
Tijdens dit schooljaar was de leerlingenvertegenwoordiging van de Leon van Gelder heel
betrokken tijdens de gehouden vergaderingen, maar ontbraken de leerlingen van Kamerlingh
Onnes regelmatig. Dit is een punt van aandacht voor de nieuwe deelraad van het Kamerlingh
Onnes. Alle leden van de MR hebben ook dit schooljaar 2x scholing gehad in “het
Scandinavisch dorp” aan de oevers van het Paterswoldsemeer.
Er zijn 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 en de vorming van de nieuwe deelraden voor de
8 VO scholen. Ook zijn er nieuwe reglementen en statuten voor de nieuwe deelraden
gemaakt.
Annet Dijkema werd per 1 augustus 2015 rector nieuwe stijl aan de Kluiverboom, daarnaast
bleef zij rector van het Reitdiepcollege, tot 1 augustus 2016 . Dit schooljaar voerden we als
MR, naast Annet Dijkema, ook overleg met de nieuwe rectoren van Leon van Gelder / Simon
van Hasselt ( Hiltje Rookmaker ) en het Kamerlingh Onnes ( Sjouke Wouda ).
Komend schooljaar zullen er 3 nieuwe deelraden gekozen en gevormd worden.
De Leon van Gelder; Simon van Hasselt en Kamerlingh Onnes krijgen elk hun eigen deelraad.

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 2015-2016 was het vergaderjaar waarin de MR aangevuld werd met een aantal
nieuwe leden. Vanaf het begin werden we versterkt door een substantieel leerlingen-deel.
Alex, Celine, Lisa, Jeroen en Nikki vulden Pascal en Gamze moeiteloos aan. Ook werden we
vanuit de SvH aangevuld met personeelslid Anne Strijbosch. Er waren nog wel een aantal
vacatures bij de oudergeleding. In de loop van het jaar zijn die ingevuld..

Aantal vergaderingen
In het verslagjaar zijn er 7 reguliere plenaire vergaderingen gehouden. Daarnaast zijn er nog
diverse werkgroep vergaderingen 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.
Annet Dijkema is per 1 augustus 2015 rector nieuwe stijl en haar functie als rector van het KO
werd ingevuld Sjouke Wouda. Hiltje Rookmaker werd de rector nieuwe stijl van de SvH.

De plenaire vergaderingen
September 2015:
Er kwamen een aantal onderwerpen ter bespreking aan de orde: de jaarplanning KO en SvH,
het rapport van de Onderwijsinspectie over de SvH, de ondersteuningsprofielen van de drie
vestigingen en een voorstel over de gewijzigde voorwaarden ten aanzien van wiskunde a/b.
De jaarplanning KO is aangehouden, maar de MR heeft positie geadviseerd ten aanzien van
de profielen. Ook was men positief over de gewijzigde wiskundevoorwaarden.
Intern/administratie
Op september 2015 hielden we onze eerste MR vergadering in de nieuwe setting. We konden
een aantal nieuwe leden verwelkomen; Anne Strijbosch namens het personeel van SvH en de
leerlingen Alex, Celine, Lisa, Jeroen en Nikki. We zijn nog niet voltallig. Er zijn nog drie
vacatures bij de ouders. Hier wordt een actie op voorbereid. We moeten nog afspraken maken
over stemrecht. Het aantal zitting hebbende leerlingen is groter dan hun stemrecht. Indien er
een vacature blijft op de SvH aangaande de positie van een leerling wordt gekeken of een van
de zittende leerlingen deze kan waarnemen.
DB
We hebben intussen begrepen dat er een nieuwe vestigingsdirecteur/ rector nieuwe stijl is
aangesteld op het KO: Sjouke Dijkstra. We hebben ons bezig gehouden met de voorbereiding
van de GMR/MR cursus van 29 september.
Oktober 2015
Op 29 oktober waren de onderwerpen: de gerealiseerde onderwijstijd van de vestigingen, het
scholingsplan van het KO en de kwartaalrapportage van de rector.
Intern/administratief
Het jaarverslag 2014-2015 is vastgesteld en bekend gemaakt.
We hebben eveneens onze voorkeuren uitgesproken over de kandidaten van de OPR.

Op O2G2 niveau wordt deze verkiezing georganiseerd.
Ook konden we een nieuw ouderlid verwelkomen: Annemarie Heite.

November 2015
Tijdens deze vergadering is het schoolplan van de LvG besproken. Vanwege het ontbreken
van een quorum is daarover niet beslist. Ook de begroting 2016 en de meerjarenbegroting van
het Reitdiep-college is aan de orde geweest. De vakantieplanning 2016-2017 is informatief
besproken. Onze vragen zijn doorgesluisd naar het bevoegd orgaan, zijnde de GMR
Ter informatie werd het jaarverslag van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs
aangeboden.
Administratief/intern
Intussen heeft op het KO verkiezingen plaatsgevonden voor de vacature van ouderlid.
Het is dhr. Rozier geworden.
Januari 2016
In de januarivergadering kwam het scholingsplan van het KO opnieuw aan de orde. Ook nu
weer is het plan terugverwezen naar de pMR van het KO. Daarnaast kam het schoolplan van
de Simon van Hasselt aan de orde. Hiermee is door de MR ingestemd.
Intern/administratief
- Er is een nieuw lid toegetreden tot de MR: Robert Rozier, ouder van het KO. Er is ook
een nieuw ouderlid vanuit de Leon van Gelder. Zij was nog niet aanwezig tijdens deze
vergadering
Dagelijks bestuur
Het DB heeft in de commissie Bos gepraat over de nieuwe medezeggenschapstructuur van
O2G2. Per 1 augustus zijn er acht nieuwe scholen in het Voortgezet Onderwijs in Groningen.
Hiervoor moeten allerlei nieuwe regelingen worden vastgesteld. De commissie Bos adviseert
in beginsel de GMR.
Maart 2016
Op 21 maart heeft de MR vergadert op de Leon van Gelder. Aan de orde kwam opiniërend het
ondersteuningsprofiel van de LvG en het schoolplan van het KO en voor de derde keer
besluitvormend het scholingsplan van het KO.
We hebben ingestemd met het scholingsplan.
Administratief/ intern
Op dinsdag 8 maart is er een scholingsdag GMR in het Scandinavisch Dorp geweest. Diverse
personeelsleden, ouders en leerlingen waren daar aanwezig.
Dagelijks bestuur
Er is geen DB-vergadering met directie georganiseerd.

April 2016
Intern/ administratief
Van woensdag 6 april t./m. vrijdag 8 april is er het jaarlijkse scholingskamp voor leerlingen
die in de MR-en van O2G2 zitten; dit is in Nieuw-Roden geweest. Hier waren 4 leerlingen
van het Reitdiep-college bij aanwezig.
Dagelijks bestuur
Het DB heeft een tweetal bijeenkomsten bijgewoond van de commissie Bos.
Mei 2016
Tijdens deze vergadering werd een voorstel van de direct besproken inzake de lessentabel van
de Simon van Hasselt en werd de Jaarplanner KO informatief besproken. In beginsel zou de
ouderbijdragen besluitvormend aan de orde komen, maar vanwege het ontbreken van quorum
bij de oudergeleding werd hiervan afgezien. Deze is in het vervolg daarop digitaal
georganiseerd. Met het voorstel is ingestemd. Tevens stelde de MR de nieuwe deelraadreglementen in concept vast.
Intern/administratief
In deze maand werden de reglementen aangeboden aan het CvB met het verzoek in te
stemmen met de reglement en deze aan te bieden aan de MR.
In de verschillende vestigingen werd het personeel opgeroepen zich te melden als kandidaat
voor de deelraden. Voor de LvG hebben zich 7 kandidaten opgegeven en voor de KO 6. Dit
betekend dat er in september 2016 verkiezingen worden georganiseerd.
Dagelijks bestuur
Het DB heeft weer een tweetal bijeenkomsten bijgewoond van de commissie Bos.

Juli 2016
Op 4 juli had de MR haar laatste vergadering in de vestiging Kamerlingh Onnes. In deze
vergadering kwamen vijf onderwerpen van de rectoren aan de orde: de lessentabel van de
SvH, de prestatieboxen van de drie vestigingen, de jaaragenda van de Leon van Gelder, de
kwartaalrapportages van de vestigingen en de uitbreiding van het onderwijsaanbod op de KO.
In de mededelingen van de rector kwam naar voren dat de rector van de Kamerling Onnes ook
de nieuwe rector werd van de ISK.
Intern administratief
Er zijn in de verschillende vestigingen verkiezingen gehouden, Diverse leden zijn herkozen en
van sommige moeten wij in het nieuwe jaar afscheid nemen
DB
Het DB heeft ten aanzien van de bovengenoemde voorstellen brieven opgesteld en deze
verstuurd naar de rector en de dienstdoende rectoren.

