
Jaarverslag Medezeggenschapsraad Praedinius Gymnasium schooljaar 2020-2021 

 

Samenstelling 

De medezeggenschapsraad (MR) bestond dit jaar uit: 

• Annemarie Heite1, Beata Kviatek2, Chris Stiggelbout (voorzitter) en Jascha Tuinier 

(oudergeleding), 

• Else de Boer, Arthur Koolhoven da Cruz en Eva de Wilde (leerlinggeleding), 

• Martijn Hoogeboom, Jan Jelmer Meijer, Roland Nikolic, Joke Hamersma, Jonneke 

Oskam (secretaris) en Regine Ripke (personeelsgeleding). 

 

Vergaderingen 

De MR heeft dit schooljaar 11 keer vergaderd. Zie het jaarplan MR Praedinius Gymnasium 

2020-2021 voor de onderwerpen die vooraf waren geagendeerd. Voor sommige 

onderwerpen die de MR bespreekt, wordt onze instemming gevraagd, bij andere 

onderwerpen vraagt de directie ons advies en weer andere onderwerpen worden 

besproken om de MR op de hoogte te houden. De MR kan ongevraagd advies geven of 

vragen om bepaalde informatie. In de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen) is 

vastgesteld welke rechten medezeggenschapsraden op scholen hebben.  

 

Werkwijze 

Ook buiten de vergaderingen om is de MR actief geweest. De ouder-, leerling- en 

personeelsgeleding maakten zich op gezette tijden bekend bij hun achterban en zijn 

vindbaar en aanspreekbaar. De LMR is dit jaar met Mathijs de Vroome in gesprek geweest 

om ideeën aan te dragen en vragen te stellen. Het dagelijks bestuur (DB) van de MR 

(voorzitter en secretaris) sprak regelmatig met de rector, o.a. om de vergaderingen voor te 

bereiden. Drie leden van de MR (van alle geledingen één) zijn tevens lid van de GMR 

geweest en hielden de MR op de hoogte van de zaken die op OOG-niveau spelen. Eén lid 

van de personeelsgeleding heeft gedurende dit schooljaar deel uitgemaakt van de 

Ondersteuningsplanraad (OPR) van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs.  

Het coronacomité, bestaande uit een een ouderlid, een personeelslid en een leerlinglid, is 

dit jaar extra bereikbaar en alert geweest om direct te kunnen inspringen op zaken die te 

maken hebben met de steeds weer veranderende situatie in verband met Covid-19.   

De MR heeft zo geprobeerd te zorgen voor een goede communicatie met haar achterban 

en met haar gesprekspartners op diverse niveaus. Door Covid vonden de vergaderingen dit 

jaar digitaal plaats, behalve de laatste vergadering in juni. Het digitaal vergaderen was al 

snel de norm geworden en heeft de MR haar taken goed kunnen verrichten.  

 

Jaarlijks terugkerende onderwerpen  

De MR heeft in de vergadering van 7 september ingestemd met de voorgelegde PTA’s 

(programma’s van toetsing en afsluiting) en het schoolreglement. De financieel controller 

van OOG was aanwezig bij deze vergadering om een toelichting te geven op de begroting.  

De MR heeft de schoolleiding voorzien van feedback op het jaarplan en de begroting.  

In oktober heeft de MR instemming gegeven op de geplande onderwijstijd. De 

schoolleiding heeft de MR in diezelfde vergadering geïnformeerd over de gerealiseerde 

 
1 Laatste vergadering 7 september 2020 
2 Eerste vergadering 9 november 2020 

https://infowms.nl/content/actuele-tekst-wms
https://po2001.passendonderwijsgroningen.nl/home/ondersteuningsplanraad/


onderwijstijd van het vorige schooljaar en heeft de MR de uitslagen van het 

leerlingtevredenheidsonderzoek voorgelegd.  

In mei heeft de MR instemming gegeven op de lessentabellen voor het schooljaar 2021-

2022. De oudergeleding van de MR akkoord gegaan met de ouderbijdrage. Ook heeft de 

MR in die vergadering ingestemd met de planning voor de laatste weken van het 

schooljaar en heeft de schoolleiding de resultaten van de enquêtes over het thuisonderwijs  

en de onderwijsresultaten van de inspectie met de MR gedeeld. In diezelfde vergadering 

kreeg de MR de financiële rapportage over 2020 ter informatie.  

In juni heeft de schoolleiding de schoolgids ter instemming van de ouder- en 

leerlinggeleding van de MR voorgelegd. Er kon nog niet worden ingestemd met de 

schoolgids, een nieuwe versie zal in de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar 

worden behandeld.  

 

Corona-gerelateerde onderwerpen 

De school heeft dit jaar te maken gehad met steeds veranderende omstandigheden. De 

schoolleiding heeft hierdoor veel beslissingen moeten nemen en heroverwegen.  

De MR heeft een adviserende rol gehad op diverse onderwerpen: veiligheid (o.a. 

luchtkwaliteit, schoolreizen, fysiek onderwijs op anderhalve meter), communicatie (o.a. 

mondkapjesplicht, besmettingen), welbevinden van en werkdrukregulatie onder leerlingen 

en docenten (uitzetten enquête onder leerlingen), het NPO (Nationaal Programma 

Onderwijs) op het PG.  

De MR heeft daarbij een meer formele rol gehad in het goedkeuren van bepaalde 

beslissingen, zoals gewijzigde les- en pauzetijden, lesvrije periode voor de onderbouw 

tijdens de toetsweek van de bovenbouw, gewijzigde inhaal- en herkansingsregelingen, 

risicogericht testen, gewijzigde overgangsnormen voor de onderbouw. 

 

 

Overige onderwerpen 

- In november heeft de MR ingestemd met een wijziging in de beoordeling bij O&O 

in klas 1.  

- In april heeft de MR ingestemd met het LOB-beleid (loopbaanoriëntatie en  

-begeleiding).  

- De PMR heeft in april ingestemd met de hernieuwde opzet van de gesprekkencyclus 

voor medewerkers.  

- Het realiseren van de ontwikkeltijd is een onderwerp dat meermaals aan bod is 

gekomen in de gesprekken tussen PMR en schoolleiding. De schoolleiding heeft in 

juni een concreet voorstel gestuurd, dat zal worden beoordeeld in de eerste PMR-

vergadering van het schooljaar 2021-2022. 

- Scholing: door Covid is er in het schooljaar 2020-2021 geen scholing geweest, dit 

staat voor 2021-2022 weer op de agenda.  

 

Tot slot 

De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar3. Geïnteresseerden zijn 

welkom. De MR vergadert ongeveer tien keer per jaar op maandagmiddag om 16.00 uur, 

 
3 De MR-vergadering is niet openbaar wanneer er wordt gesproken over individuele personen, wanneer de 
schoolleiding stukken onder embargo met de MR wil bespreken of wanneer een derde van de leden van de MR vindt 
dat een te behandelen zaak niet bij openbaarheid gediend is. 

https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo
https://www.vo-raad.nl/themas/cao-vo-arbeidszaken/onderwerpen/ontwikkeltijd


online of in lokaal T10. De geplande vergaderdata voor het schooljaar 2021-2022 zijn te 

vinden in het jaarplan op de website van de school onder het kopje “MR”. 

 


