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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad van het Willem de Zwijger 
College. In dit verslag beschrijven we in hoofdlijnen waar we ons het afgelopen jaar mee 
bezig hebben gehouden. Medezeggenschap is er voor en namens de leerlingen, de ouders 
en het personeel op school. Wilt u reageren of iets aan ons meedelen, dan kan dit via het 
mailadres van de voorzitter: n.visser@wdezwijger.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
Nick Visser 
Voorzitter medezeggenschapsraad 
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Algemeen 
 
De MR levert vanuit een kritisch-constructieve instelling een bijdrage aan de kwaliteit van het 
onderwijs. De MR doet dat door belangenbehartiging van ouders, leerlingen en personeel bij 
schoolzaken. Uitgangspunt daarbij is het algemene belang van de school. De MR 
functioneert als kritische gesprekspartner en controlerend orgaan van de directeur. De MR 
streeft ernaar een pro-actieve gespreks- en onderhandelingspartner te zijn. Als 
vertegenwoordiger van de achterban wil de MR voldoende informatie verwerven én 
verstrekken. 
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Samenstelling van de MR   
 
Personeelsgeleding: Nick Visser     (voorzitter) 

Anne Jonker     (secretaris) 
Adriaan van Asselt   (vicevoorzitter) 
Marianne van de Berg  (penningmeester) 
Driss el Akchaoui   
Susanne van Capelleveen 
Mesut Minke 
Myriam Baas 

 
Oudergeleding:  Désirée Anink 
    Caroline Verboom 
    Martijn Timmer 
    Jacqueline van den Bergen 
 
Leerlinggeleding:  Joris Libert 
    Lotte Batenburg 
    Iris Kousemaken 
    Sinem Durkut 
 

Verkiezingen 
Gedurende het schooljaar 2021 – 2022 hebben verkiezingen voor alle geledingen 
plaatsgevonden.  
In de pmr kwam een positie vrij nadat Driss el Akchaoui te kennen had gegeven te stoppen. 
Nadat drie collega’s zich kandidaat hadden gesteld, is Jantine Post verkozen tot nieuw lid 
van de pmr.  
Bij de oudergeleding kwamen twee posities vrij nadat Benno de Jongh en René Lindeburg 
aan hadden gegeven te stoppen. Er waren zes kandidaten, waarbij Martijn Timmer en 
Jacqueline van den Bergen de meeste stemmen kregen. 
Bij de leerlinggeleding is Joris Libert sinds september 2021 het nieuwe lid van de 
leerlinggeleding, nadat Mila van Hunen afscheid heeft genomen van het Willem de Zwijger 
College. In het voorjaar van 2022 is opnieuw een verkiezing uitgeschreven waarbij drie 
kandidaten gezocht werden. Vier leerlingen hebben zich kandidaat gesteld, waarbij Charlotte 
Bouwman, Esrin Yildiz en Yara Sharif de meeste stemmen hebben gekregen. 
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Vergaderingen en besluiten 
 

Onderwerpen 
De mr heeft afgelopen jaar zes keer vergaderd over diverse onderwerpen. De mr heeft in 
sommige zaken adviesrecht en in andere zaken instemmingsrecht.  
De volgende onderwerpen zijn in de mr behandeld en is instemming op verleend. 

 NPO 

 Bestuurlijke overdracht 

 Bevorderingsnormen  

 Ouderbijdrage 

 Vakantieregeling 

 Verzuimprotocol 

 Lessentabelwijzigingen 

 Extra vakken Wiskunde D en maatschappijkunde 

 Meerjarenbegroting 

 Examenreglement 

 Opzet nieuw gymnasium 

 Schoolveiligheidsplan 

 Schoolgids 

 Huishoudelijk reglement 
 
Hiernaast heeft de pmr nog de volgende onderwerpen besproken: 

 LC/LD procedure 

 Gesprekkencyclus 

 Compensatie gelden 3e tijdvak 

 Individueel keuzebudget 
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Besluiten 
De mr heeft volgens de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) instemmings- en 
adviesrecht op diverse onderwerpen*. Daarnaast zijn verschillende 
onderwerpen/documenten ter informatie aan ons aangeboden. Tot slot kunnen documenten 
van de raad intern vastgesteld worden. Hieronder een overzicht van alle onderwerpen en/of 
documenten welke ter instemming, advies of ter informatie zijn aangeboden, en/of welke 
door de mr zijn vastgesteld. Tevens is per onderwerp/document aangegeven welke geleding 
hierbij betrokken was: personeel (pmr), ouders (omr), leerlingen (lmr) of de voltallige mr. 
 

Instemming Advies Ter informatie Vastgesteld 
NPO (mr) Vakantieregeling 

(mr) 
NPO (mr) Huishoudelijk 

reglement (mr) 

Bevorderingsnormen 
(mr) 

Verzuimprotocol 
(mr) 

Bestuurlijke overdracht 
(mr) 

 

Ouderbijdrage (omr) Meerjarenbegroting 
(mr) 

Opzet nieuw 
gymnasium (mr) 

 

Lessentabelwijzigingen 
(mr) 

Compensatie gelden 
3e tijdvak (pmr) 

  

Extra vakken Wis D en 
maatschappijkunde (mr) 

   

Examenreglement (mr)    

Schoolveiligheidsplan 
(mr) 

   

Schoolgids (omr, lmr)    

LC/LD procedure (pmr)    

Gesprekkencyclus (pmr)    

Individueel keuzebudget 
(pmr) 

   

 
* https://www.infowms.nl/content/bevoegdheden-instemming-advies  

 
Overleg dagelijks bestuur mr en schoolbestuur 
Elke eerste dinsdag van de maand vindt een overleg plaats tussen het dagelijks bestuur van 
de mr (voorzitter, vicevoorzitter en secretaris) en het schoolbestuur. Tijdens dit informele 
overleg wordt besproken welke stukken de mr voor de vergaderingen zal ontvangen en we 
bespreken de dagelijkse gang van zaken binnen de school. Doel van dit overleg is tijdige 
informatievoorziening en het onderhouden van een professionele relatie tussen mr en 
bestuur.  

https://www.infowms.nl/content/bevoegdheden-instemming-advies
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Activiteitenplan 
 
In het schooljaar 2021 – 2022 heeft de mr geen activiteitenplan opgesteld. Voor het nieuwe 
schooljaar wordt wel gewerkt met een activiteitenplan. Deze zal in het volgende jaarverslag 
aan bod komen.  
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Contact met achterban 
 
De mr hecht veel belang aan contact met de achterban; wij willen zichtbaar en bereikbaar 
zijn voor de achterban. Het afgelopen jaar hebben we vier mr-updates naar het personeel 
gestuurd. In de updates is aandacht gegeven aan agendaonderwerpen tijdens de (p)mr 
vergaderingen, de genomen besluiten, gevolgde cursussen en het verloop van verkiezingen. 
Voor het komend schooljaar streven we naar een mr-update na elke vergadering, alsook een 
mr-update in de nieuwsbrieven voor de ouders. 
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Deskundigheidsbevordering 
 
In het schooljaar 2021 – 2022 hebben enkele personeelsleden een cursus via de Algemene 
Onderwijsbond (AOb) gevolgd. Twee personeelsleden hebben de cursus ‘formatieplan en 
taakbeleid’ gevolgd. Daarnaast hebben twee personeelsleden de cursus ‘financiën’ gevolgd. 
De overige vier personeelsleden zouden de cursus ‘duurzaam personeelsbeleid’ volgen. 
Helaas heeft deze cursus als gevolg van de lockdown geen doorgang kunnen vinden.  
 
In mei heeft de pmr via de AOb een basiscursus mr VO gevolgd, met onder andere 
duurzaam personeelsbeleid als onderwerp. De voorzitter van de mr heeft via de Vereniging 
Openbaar Onderwijs (VOO) een cursus mr voorzitterschap gevolgd. 
 
In het nieuwe schooljaar zullen de personeelsleden opnieuw diverse cursussen volgen. 
Daarnaast is het streven dat de leerlinggeleding via het LAKS een cursus mr gaan volgen. 
 
     
 
 


