
Jaarverslag medezeggenschapsraad 2021-2022 

 

De samenstelling van de MR in 2021/2022:  

Namens de leerlingen:  Rabia Alarslan, Fleur Jans, Helena Brons, Floor van Leeuwen 

Namens het personeel*: Pietjan Blommaart, Willem Jan Braakman, Emma van de Geer, Hilda 

van de Hoek, Hieke Post, Benita Prins, Joris Verduin, Mariëlle 

Siewertsen (secretariaat)  

Namens de ouders:  Margot Arends, Madeleine van Breda, Daan van Leeuwen, Frank 

Nieuwenhuizen 

     

Namens de directie:  Kees Hoogvorst 

 

*gedurende het schooljaar hebben Hilda van de Hoek, Hieke Post en Mariëlle Sieuwertsen 

afscheid genomen van de MR. Zij werden opgevolgd door Sterre Schut, Frank Hogervorst en 

Linda Wehnes 

De MR moest afgelopen schooljaar een enkele keer online vergaderen i.v.m. op dat moment 

geldende Corona-richtlijnen. 

Zij heeft in het schooljaar 2020/2021 twee keer samen met de Raad van Toezicht vergadert. 

Bij enkele vergaderingen waren derden uitgenodigd om een toelichting te geven op een van de te 

bespreken onderwerpen. 

Een van de terugkerende onderwerpen was de NPO-gelden. Dit onderwerp komt ook komend 

schooljaar structureel op de agenda van de MR. 

De volgende onderwerpen kwamen tijdens de vergaderingen van de medezeggenschapsraad in 

het schooljaar 2021-2022 aan de orde:  

September 2021 

In de septembervergadering is o.a. besproken;  

• Benoeming nieuwe voorzitter. 

• Huishoudelijk reglement en statuten.  

• Bestuursverslag. 

• NPO-gelden. 

• PTA. 

 



November 2021 

In de novembervergadering is o.a. besproken; 

• Toelichting op het OOP en OP functiebouwwerk. 

• Zorgen over het inhalen van de achterstanden vwo 5 en havo 4. 

• NPO-gelden 

 

December 2021 

In de decembervergadering is o.a. besproken; 

• MR pilot VMC. 

• NPO-gelden. 

• Functielandschap en -bouwwerk. 

 

Februari 2022 

In de februarivergadering is o.a. besproken; 

• NPO-gelden. 

• Onderwijsplan HAG. 

• Functielandschap. 

 

Maart 2022 

In de maartvergadering is o.a. besproken; 

• NPO-gelden. 

• Functielandschap. 

• JA 60-plus regeling. 

• Bevorderingsreglement TL1 naar Havo2. 

• Profielschetsen 2 vacatures RvT ( Raad v Toezicht) 

 

April 2022 

De aprilvergadering stond volledig in het teken van de NPO-gelden. 

 

Juni 2022 

In de junivergadering is o.a. besproken; 

• Examenvergoeding. 

• NPO-gelden. 

• Statutenwijziging en wijziging van het huishoudelijk reglement. 

• Sollicitatieprocedure Teamleiders VMBO. 

• Wijziging Arbodienst. 

• Functiebouwwerk en -matrix. 

• Formatie. 



Juli 2022 

In de julivergadering is o.a. besproken; 

• NPO-gelden. 

• Functiebouwwerk en -matrix. 

• Trektocht. 

• Taakbeleid. 

• Formatieplan. 

• Formatieplan VMC. 

• CAO.  

 

Overig 

In februari hebben de MR-leden een cursus van de AOB gevolgd. De inhoud van deze 

cursusmiddag bestond uit een inleiding in de WMS en het werk en de bevoegdheden van een MR.  

Komend schooljaar zullen de MR-leden wederom een cursus van de AOB volgen. 

 

Alkmaar, september 2022 

Linda Wehnes (secretariaat) / Pietjan Blommaart ( voorzitter) 


