
Notulen van de 4e MR-vergadering 2021-2022 van de  

Plaats: bestuursbureau 
Datum: 1 maart 2022   
Aanvang: 19.00 uur 
Eindtijd: ca. 21.00 uur  
 
Aanwezig: 
Koos Sikkema, Ruben Meijer, Ronald Oldenziel, Roelof Datema, Lotte Groeneveld, Jan 
Gerhard Graver, Paul Meijer, Lieneke Ritzema, Erik Schipper, Amy Rutgers 
Zka: Fenna Martinus 

________________________________________________________________ 
 

1. Opening  

Door Koos. Van harte welkom, fijn dat het live kan. We zijn bijna compleet! 

 

2. Mededelingen 

Geen 

  

3. Vaststellen agenda  

Ongewijzigd vastgesteld 

 

4. Vaststellen verslag: Concept notulen 30 november mr (1. redactioneel, 2. n.a.v.) 

Ongewijzigd vastgesteld 

 

5. Corona maatregelen (ter bespreking, geen stuk) 

Er kan weer veel, maar het onderwijs is nog ingewikkeld. Veel herkansingen, inhalen, 

veel zieken, nog niet alles is mogelijk.  

Er worden nog geen buitenlandreizen georganiseerd. Er wordt wel gekeken hoe in de 

tweede helft van het schooljaar weer buitenschoolse activiteiten georganiseerd 

kunnen worden.  

De werving voor nieuwe leerlingen is grotendeels achter de rug. Uiteindelijk zijn er 

nog een heel aantal fysieke activiteiten geweest. Deze twee weken is er nog 

gelegenheid om iets te organiseren, hierover zijn tussen de schoolbesturen geen 

aparte afspraken meer gemaakt, scholen zijn hier vrij in.  

De NPO gelden zijn ingezet, er zijn twee lijnen gekozen, leerlingbegeleiding en 

professionalisering docenten. De leerlingbegeleiding is zo langzamerhand behoorlijk 

op stoom. Vorige week is bekend geworden dat de NPO gelden nog 2 jaar langer 

benut mogen worden. De professionalisering kan dus later worden doorgezet.  

Er zijn wel veel zorgen over de achterstanden. Komen er aangepaste 

overgangsnormen, kunnen de achterstanden weggewerkt worden, wat kan er nog 

bijgewerkt worden? Het motiveren van leerlingen is ontzettend lastig, ook ouders 

merken dit thuis goed. 

 

6. 2122-009 vakantierooster (ter instemming)  



Er is geen afstemming geweest met het primair onderwijs, wel met OOG. Het 

vakantierooster wordt goedgekeurd.  

Het zou prettig zijn als de boeken niet in de zomervakantie opgehaald moeten 

worden maar in de eerste week.  

 

7. 2122-010 bestuursopdracht (ter info)  

Ron geeft toelichting bij de opdracht die hij heeft gekregen van de raad van toezicht. 

Onderdeel van deze opdracht is de nieuwe besturingsfilosofie met bijbehorend nieuw 

functiebouwwerk. Om verder te gaan met het nieuwe model moet er eerst 

toestemming zijn op de functie van vestigingsdirecteur bestuursbureau. De 

bestuurder blijft, ook als hij geen directeur-bestuurder is, verantwoordelijk voor de 

vestigingsdirecteuren en eindverantwoordelijk voor de hele organisatie. Welke vragen 

leven er nu nog, er is een nieuw model opgesteld, er is een benchmark gedaan, wat 

kan er nog gedaan worden om te zorgen dat twijfels worden weggenomen.  

De besturingsfilosofie zoals die er nu ligt, lijkt helder. Er wordt in klein comité gekeken 

naar de functie van vestigingsdirecteuren, om te bekijken of daar nog bijzonderheden 

zijn.  

In het nieuwe model wordt het expertisecentrum ondergebracht bij de directeur 

bestuursbureau. Deze aanpassing wordt (al) eerder doorgevoerd.  

 

8. 2122-011 begroting (ter bespreking)  

Geen opmerkingen 

 

9. 2122-012 benchmark (ter informatie) 

Besproken. (Er mist een cijfer/komma bij de vergelijkingstabel) 

 

10. Aanpassing statuten (zie praatstuk)  

Vanmiddag is dit ook al kort besproken, voorgestelde aanpassingen: 

- Definitieve plek voor oop-er 

- Zittingstermijn niet 4 jaar maar 3 jaar 

- Zittingsduur voor ouders ook vaststellen 

- Restzetels verdelen over vestigingen (maximaal 3 vertegenwoordigers per 

vestiging)  

 

11. Functieprofiel Rvt 

De aangepaste versie van het functieprofiel is op teams geplaatst. Onze voorstellen 

voor wijziging zijn overgenomen.  

 

12. Rondvraag   

Ruben: Het gaat vaak over ‘personeelszaken’ bij de vergadering. Het kost vaak 

relatief veel tijd en het is voor ouders niet altijd even interessant. Het is goed om hier 

aandacht voor te hebben.  

Amy: Bij de werving voor nieuwe brugklassers wordt reclame gemaakt voor 

buitenlandreizen, terwijl de discussie over deze reizen best ingewikkeld is. Dit is 

misschien niet de beste reclame op dit moment. 

Jan Gerhard: Het Augustinus is een oud gebouw, de verwarming valt te vaak uit, het 

duurt nog erg lang voor er nieuwbouw is. De ketels zijn echt af. Kan hier iets aan 



gebeuren? Dit is ook al vaak bij de deelraad neergelegd, maar er lijkt geen oplossing 

te komen.  

Is er misschien al een investering te doen waar de nieuwbouw ook iets aan heeft… 

Lieneke: In de bestuursopdracht stond iets genoemd over kwaliteitsbeleid. Zou daar 

de volgende keer iets over gezegd kunnen worden?  

Ron: Roelie Guit is gestopt als directeur Wessel Gansfort. Er wordt een nieuwe 

directeur geworven, vanaf donderdag zijn er gesprekken met delegaties uit het team 

om een profiel op te stellen.  

 

13. Sluiting 

Door Koos om 21.07 uur. Hartelijk dank voor tijd en aanwezigheid.  

 

 

 

 


