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Voorwoord 

In dit verslag wordt een beeld geschetst van de door de MR ondernomen activiteiten, 

de belangrijkste onderwerpen die in de MR behandeld zijn en wordt een korte evaluatie 

gegeven van het afgelopen jaar.  
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Samenstelling MR 

 

Zoals volgens de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen) vereist is, zijn de MR-leden 

via verkiezingen toegetreden tot de MR. 

 

 

De MR kende het afgelopen jaar de volgende samenstelling: 

 

Personeelsgeleding: 

Willem Willems (BBL) – voorzitter 

Hielke Adema (RAC) – secretaris 

Frits Timmermans (BBL) 

Matty Verkuylen (OLY) 

John Casteleijn (OLY) 

Christine Brackmann (RAC) 

 

Oudergeleding: 

Klaas Sollie (BBL) 

Ted Krebbeks (OLY) 

Merel Gerssen (RAC) 

 

Leerlingengeleding: 

Steven Elders/Amber van Langenhove (BBL)  

Fatima Aourir/Jurn Djaoun (OLY) 

Femke de Bot/Robbert van den Krommenacker (RAC) 

 

Voor de leerlingengeleding geldt dat er officieel slechts 1 vertegenwoordiger is. Omdat 

blijkt dat leerlingen wat vaker moeten afzeggen voor de vergaderingen is besloten in de 

praktijk twee  leerlingen per locatie te laten kiezen. Verder hebben de leerlingen steun 

aan elkaar bij moeilijker onderwerpen. Als de eerste officiële vertegenwoordiger er niet 

is, wordt de andere leerling geacht te zijn gemandateerd. Bij een conflict tussen de 

leerlingen geldt de stem van de officiële vertegenwoordiger van de geleding.  
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Vergaderingen 

Voorafgaand aan de vergaderingen vindt er een agendaoverleg plaats, waarin het 

dagelijks bestuur van de MR (bestaande uit de voorzitter en de secretaris) in 

samenspraak met de directeur-bestuurder de agenda voor de komende vergadering 

vaststelt.  

De PMR vergadert normaliter in de week voorafgaand aan de MR-vergadering. Hierbij 

worden specifieke PMR-zaken behandeld en worden de algemene MR-onderwerpen 

voorbediscussieerd. Bij deze vergadering zijn alleen de leden van de PMR aanwezig. Aan 

het einde van de vergadering schuift de directeur-bestuurder bij de vergadering aan om 

op levende vragen antwoord te geven en op de hoogte te worden gebracht van 

besluiten/adviezen aangaande PMR-zaken. Daarnaast heeft de directeur-bestuurder hier 

ruimte voor het verstrekken van informatie en het doen van mededelingen. 

De MR-vergaderingen kennen dezelfde opzet als de PMR-vergaderingen. Ook hierbij is 

de directeur-bestuurder niet aanwezig bij de vergaderingen zelf en schuift hij aan het 

einde van de vergaderingen aan. In de praktijk kan het bij beide vergaderingen 

voorkomen dat de directeur-bestuurder door de voorzitter wordt gevraagd kort aan te 

schuiven om vragen te beantwoorden die nodig zijn om de discussie zinvol verder voort 

te zetten. 

Aangezien de aanwezigheid van de leerlingengeledingen bij de MR-vergaderingen vaak 

een probleem vormt (mede om het quorum te halen om besluiten te kunnen nemen en 

derhalve zinvol bij elkaar te komen) is in samenspraak met de directeur-bestuurder 

besloten om de leerlingengeledingen de mogelijkheid te geven om de locatie met 2 

personen te vertegenwoordigen. Deze 2 personen krijgen wel maar 1 stem (zie ook de 

opmerking bij de samenstelling van de MR in dezen). 

Hoewel de MR-vergaderingen in principe openbaar zijn, hebben het afgelopen jaar geen 

mensen plaatsgenomen op de publieke tribune. 

Van zowel de PMR- als de MR-vergaderingen maakt de secretaris notulen, die vervolgens 

in het DMS (Document Management Systeem) op Onedrive worden geplaatst, dat 

functioneert als een digitaal archief. Deze notulen zijn openbare stukken en derhalve 

voor iedereen opvraagbaar bij de secretaris. Op de schoolwebsite zijn de notulen van 

de MR terug te vinden nadat de leerling/ouder/collega heeft ingelogd.  

Vergaderdata PMR, deelraden en MR: 

PMR Deelraad en MR  
do 25 sept. 2014 ma 29 sept. 2014 
do 6 nov. 2014 ma 10 nov. 2014 
do 18 dec. 2014 ma 12 jan. 2015 
do 29 jan. 2015 ma 2 feb. 2015 
do 12 mrt. 2015 ma 16 mrt. 2015 
do 23 apr. 2015 ma 11 mei 2015 
do 4 juni 2015 ma 15 juni 2015 
  

 13.30 - 15.30 uur 
Deelraad  19.30 - 22.30 uur 

MR          19.00 – 21.45 uur 
 

Hiernaast is de proef met de deelraden voortgezet. De deelraadvergaderingen vonden 

plaats op centraal, voorafgaand aan de MR-vergaderingen, zodat zaken uit de 

deelraadvergadering onmiddellijk in de MR besproken konden worden.  

In het kader van de fusie van de BBL met het Lyceum Bisschop Bekkers, die samen het 

Frits Philips Lyceum-mavo zullen gaan vormen is voor het regelen van de 
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medezeggenschap in deze de Themaraad Frits Philips opgericht. Conform hetgeen 

gesteld in de WMS heeft de MR alle medezeggenschapsbevoegdheden aangaande het 

toekomstige Frits Philips Lyceum-mavo overgedragen aan deze Themaraad. Besluiten 

uit de Themaraad worden dus niet meer voorgelegd aan de MR. Verder is er voor de 

Themaraad een eigen reglement en statuut opgesteld. 

Vergaderdata Themaraad Frits Philips 

Themaraad 
wo 01-04-2015 
wo 27-05-2015 

wo 17-06-2015 

 

 

19.00 - 21.00 uur 
 

Omdat het Lyceum Bisschop Bekkers onderdeel is geworden van SECVO, maar wel nog 

een zelfstandig BRIN-nummer heeft, moet er conform de WMS een GMR worden 

opgericht. Vanwege het feit dat zodra het LBB en de BBL daadwerkelijk samengaan 

(scholenfusie) en het BRIN-nummer van het LBB zal komen te vervallen, is ervoor 

gekozen deze tijdelijke GMR zo eenvoudig mogelijk samen te stellen. Deze zal dan ook 

bestaan uit de beide MR-en van LBB en CHC. Ook voor de GMR is er een eigen reglement 

en statuut opgesteld. De GMR is dit jaar nog niet formeel bijeengekomen, wel zijn er 

bijeenkomsten geweest van beide MR-en (wat dus in de praktijk op hetzelfde neerkomt). 
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Ondernomen activiteiten    

 

De WMS heeft de positie van de MR geprobeerd te versterken. Hier staat tegenover dat 

de MR natuurlijk alleen zinvol met de directie in gesprek kan komen als de leden 

voldoende op de hoogte zijn van zaken. Om deze reden is, naast de vergaderingen,  

scholing een belangrijke activiteit gebleken. 

 

Aan het begin van het schooljaar hebben secretaris (ADM) en voorzitter (WLM) een 

bijeenkomst georganiseerd voor de nieuwe leden. Hier zijn zij voorgelicht over zaken 

als de WMS, rol en taak van MR-leden, wijze waarop de organisatie van het CHC 

georganiseerd is en de werking van het Document Management Systeem (DMS). De 

nieuwe leden gaven aan deze bijeenkomst als zinnig en prettig te hebben ervaren.  

 

Op 14 januari 2015 zijn de voorzitter en secretaris naar een studiedag van de AOB 

geweest aangaande het transitieplan. 

 

Vanuit de AOB werken er nog een drietal cursussen gegeven m.b.t. het MR-

lidmaatschap. Daaraan hebben deelgenomen.  

 

Beginnend MR-lid:  

John Casteleijn, Frits Timmermans, Femke de Bot, Jurn Djaoen, Steven Elders, 

Robbert van den Krommenacker, Amber van Langenhove, Maryam Nourzai, Merel 

Gerssen, Ted Krebbeks 

  

Gevorderd MR-lid:  

John Casteleijn, Frits Timmermans, Femke de Bot, Jurn Djaoen, Steven Elders, 

Robbert van den Krommenacker, Merel Gerssen, Ted Krebbeks 

  

Financiën:  

Hielke Adema 

 

De andere ondernomen activiteiten betreffen de reeds eerder genoemde 

bijeenkomsten van de MR-en van het LBB en het CHC in het kader van de fusie.  
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Belangrijke onderwerpen 

   

Naast  jaarlijks terugkerende onderwerpen, zoals begroting, jaarrekening, 

formatieberekening en vakantieregeling, kwamen afgelopen schooljaar onder meer de 

volgende belangrijke onderwerpen aan de orde:  

● Verkiezingen nieuwe MR-leden  

● Voortzetting pilot deelraden 

● Instelling Themaraad Frits Philips 

● Instelling GMR 

● Fusie BBL-LBB 

● Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) inzake de functiemix. Bij een DGO 

spreken vertegenwoordigers van de vakbond met de directie. 

● Aanpassing taakbeleid 

● Aanpassing takenlijsten per locatie (onderdeel taakbeleid) 

 

Hieronder volgt het complete overzicht van de zaken die aan de (P)MR zijn 

aangeboden, of aangeboden hadden moeten worden: 

Document Behandeling door status 
Lessentabel BBL  MR Negatief advies 

Werktijden en vakantieregeling OOP PMR Instemming 

Examenreglement VMBO MR Instemming 

Collectieve WGA verzekering IPAP PMR Instemming 

Convenant werkgelegenheid ORION  * 

Examenreglement HAVO MR Instemming 

Examenreglement VWO MR Instemming 

Zorgondersteuningsprofiel OLY MR Instemming 

Zorgondersteuningsprofiel RAC MR Instemming 

Zorgondersteuningsprofiel BBL MR Instemming 

Taakurenvermeerdering teamleider OLY PMR Instemming 

Regeling inzet middelen jonge docenten  Instemming 

Functiemix** DGO (vakbonden) Akkoord bereikt 

Verlofregeling PMR Instemming 

Update taakbeleid PMR Geen instemming 

Oprichting Themaraad Frits Philips MR Instemming 

Reglement & Statuut Themaraad Frits Philips MR Instemming 

Oprichting GMR SECVO MR Instemming 

Reglement & Statuut GMR SECVO MR Instemming 

Vakantieregeling 2015-2016 MR Positief advies 

Vakantieregeling 2015-2016 PMR Instemming 

Schooljaarplan BBL MR Instemming 

Schooljaarplan RAC MR Instemming 

Schooljaarplan OLY MR Instemming 

Nieuwbouw Frits Philips Lyceum-mavo GMR * 

Schoolveiligheidsplan OLY MR Instemming 

Overeenkomst aansluiting RSV PVO MR Instemming 

Analyse buitenschoolse activiteiten locaties MR Informatie 

Identiteitsprofiel OLY MR * 

Identiteitsprofiel RAC MR * 

Identiteitsprofiel BBL MR Instemming 

Formatieberekening MR Informatie 

Aanpassing takenlijsten taakbeleid BBL PMR Instemming 
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Aanpassing takenlijsten taakbeleid RAC PMR Instemming 

Aanpassing takenlijsten taakbeleid OLY PMR Instemming 

Schoolgids/ouderbijdrage BBL MR Instemming 

Schoolgids/ouderbijdrage BBL MR Instemming 

Schoolgids/ouderbijdrage BBL MR Instemming 

Financieel Jaarverslag  MR Positief advies 

Begroting MR Positief advies 

Aanpassing organisatiestructuur OLY  PMR Positief advies 

Transitieplan PMR * 

Vergaderdata 2015-2016 MR Informatie 

Nieuwe organisatiestructuur RAC PMR Positief advies 

Overzicht klachten afgelopen schooljaar MR Informatie 

*  Zaken die openstaan zijn ofwel nog niet afgerond dan wel niet aangeboden aan de 

(P)MR. 

** De functiemix is door de PMR in handen gegeven van de vakbonden zoals reeds 

was afgesproken in het DGO betreffende de overname van LBB door SECVO. 
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Evaluatie   

 

In het MR-jaarverslag van 2013-2014 zijn de volgende doelen gesteld voor schooljaar 

2014-2015:  

● Voortzetten van de scholing van MR-leden teneinde de professionaliteit van de MR 

te verbeteren, dan wel op peil te houden. 

● Het nogmaals continueren van het experiment met de deelraden en uiteindelijk het 

evalueren en nemen van een definitief besluit ten aanzien van de deelraden (met 

eventueel bijbehorende aanpassing van MR-reglement en MR-statuut).  

● Voortzetten verbetering documentenplanning. 

● Aanpassing medezeggenschapsstructuur in het kader van de fusie. 

● Uitvoering en DGO omtrent uitvoering functiemix monitoren. 

 

 

In het algemeen kan gesteld worden dat de MR met redelijk succes verder heeft gewerkt 

aan het realiseren van de gestelde doelen: 

 

Scholing 

De geplande informatieavond voor nieuwe leden heeft inderdaad plaatsgevonden (zie 

ook blz. 6) en werd als zinvol ervaren. We zullen begin volgend schooljaar daarom weer 

een dergelijke bijeenkomst plannen voor de nieuwe leden.  

Alle leden hebben de mogelijkheid aangeboden gekregen zich verder te scholen. Helaas 

heeft niet iedereen hier gebruik van gemaakt, dan wel kunnen maken.  

Omdat professionaliteit continue scholing vereist zal dit doel wederom worden 

opgenomen in de doelen voor volgend schooljaar. 

 

Deelraden  

Conform hetgeen er in het jaarverslag 2013-2014 beschreven werd, hebben de 

bijeenkomsten van de deelraden plaatsgevonden op OLY, voorafgaand aan de MR-

vergaderingen. Naar de mening van de deelraden is het overleg het afgelopen jaar beter 

verlopen dan het jaar ervoor, maar nog steeds zal de documentenstroom van de 

locatiedirecties naar de deelraden verbeterd moeten worden. 

 

Formalisering van de deelraden heeft niet plaatsgevonden, maar is wederom met een 

jaar doorgeschoven. Voornaamste reden hiervoor is het feit dat de voorgenomen 

scholenfusie van LBB en BBL per schooljaar 2016, ertoe zal leiden dat de gehele 

medezeggenschapsstructuur aanpassing behoeft. Het idee is om de verandering op dat 

moment in één keer door te voeren om hiermee de continuïteit van de 

medezeggenschap te waarborgen en onnodig extra werk te voorkomen. Aanpassing van 

de medezeggenschapsstructuren en bijbehorende aanpassing van de reglementen en 

statuten blijft dus doel voor komend schooljaar.  

 

Planning documentenstroom 

Dit jaar is er gewerkt met het vorig jaar opgestelde overzicht van de jaarlijks 

terugkerende onderwerpen in de MR en de periode waarin deze worden ingediend. Het 

is een goed handvat gebleken om de documentenstroom wat meer te structureren. Het 

document is gaandeweg het jaar aangepast en verbeterd. Zowel MR als directie hebben 

aangegeven deze planning als prettige leidraad te ervaren. We zullen deze planning dus 

wederom als basis nemen voor de planning van de documentenstroom voor schooljaar 

2015-2016. Vooral voor de deelraden moet verder gewerkt worden aan het stroomlijnen 

van de documentenstroom. 

 

Ten behoeve van de interne documentenplanning van Deelraden, PMR en MR hebben 

we de overstap moeten maken van Moodle naar Onedrive. Op zich heeft het nieuwe 

systeem redelijk goed gefunctioneerd, maar er zal nog wel even gekeken worden hoe 

we sommige zaken duidelijker kunnen structureren, zonder dat dit ten koste gaat van 

de archieffunctie van het DMS (Document Management Systeem). 
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Aanpassing medezeggenschap in het kader van de fusie 

In het kader van de medezeggenschap ten behoeve van de fusie met het LBB zijn er dit 

jaar een Themaraad en een GMR opgericht. Ook zijn er statuten en een reglement voor 

deze medezeggenschapsorganen vastgesteld. (zie blz. 5) 

 

De themaraad Frits Philips functioneert al en heeft inmiddels het Koersplan (basis voor 

het latere schoolplan) en de lessentabel voor het Frits Philips goedgekeurd.  

 

De GMR is formeel nog niet bijeengekomen. Wel zijn in het kader van de fusie beide 

MR-en al een aantal keren bijeengekomen, onder meer om geïnformeerd te worden over 

de stand van zaken omtrent de nieuwbouw. Omdat de GMR toen nog niet formeel was 

opgericht kunnen deze bijeenkomsten niet als formele GMR-vergaderingen worden 

aangemerkt, maar aangezien inmiddels besloten is dat beide MR-en samen de GMR 

vormen, is er praktisch gezien dus wel sprake geweest van GMR-vergaderingen.  

 

Uitvoering en DGO omtrent uitvoering functiemix monitoren. 

Een MR-afvaardiging is steeds aanwezig geweest bij de bijeenkomsten in het kader van 

het DGO, het Decentraal Georganiseerd Overleg tussen vakbondsvertegenwoordigers 

en de directie. Voorafgaand aan het DGO is er overleg geweest tussen de MR en de 

bonden. Het uiteindelijke akkoord aangaande de functiemix is ondertekend door de 

voorzitter van de MR van het LBB en het CHC. 
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Conclusie 

Voor het volgend jaar zal het MR-beleidsplan moeten worden aangepast. De 

belangrijkste (korte- termijn-) doelen lijken te moeten worden: 

● Voortzetten van de scholing van MR-leden teneinde de professionaliteit van de MR 

te verbeteren, dan wel op peil te houden. 

● Het aanpassen van de medezeggenschapsstructuur zoals deze zal moeten worden 

na de scholenfusie tussen LBB en BBL (instellen formele deelraden, opheffen 

Themaraad en opheffen GMR) met bijbehorende aanpassing van betreffende 

medezeggenschapsreglementen en statuten.  

● Voortzetten verbetering documentenplanning. 

● Komen tot een aanpassing van het taakbeleid onder meer op basis van het 

transitieplan. 


