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Inleiding 
Dit jaarverslag wordt aan het eind van ieder schooljaar opgesteld aan de hand van het jaarplan met 
als doel de leden van de medezeggenschapsraad (MR), de schoolleiding en de achterban van de MR 
te informeren over het werk van de MR tijdens het afgelopen schooljaar. 

 

Hoofdstuk 1.  Doel MR 2021-2022   
De MR had zich voor schooljaar 2021-2022 het volgende doel gesteld. 

De MR is zichtbaar en benaderbaar voor de eigen achterban door hen gedurende het jaar op de 
hoogte te houden van de werkzaamheden. 

 

Evaluatie 
De zichtbaarheid van de oudergeleding van de MR (oMR) is dit jaar vergroot door middel van de 
verslagen van de oudergeleding die op de website zijn geplaatst. De benaderbaarheid van de 
oudergeleding is dit jaar ook vergroot doordat zij een direct emailadres hebben gekregen: 
oudergeledingMR@haarlemcollege.nl. 

De personeelsgeleding van de MR (pMR) heeft bijna wekelijks een stukje in de nieuwsbrief (HCC) voor 
het personeel geschreven. Daarnaast zijn wij dit jaar meermaals door personeelsleden benaderd met 
vragen en/of opmerkingen. Hierdoor lijkt het erop dat het personeel van de school de pMR weet te 
vinden wanneer er zaken spelen.  

Hiermee lijkt dit doel voor een deel van de MR behaald te zijn. Volgend schooljaar hopen we hier ook 
binnen de leerling-geleding (lMR) stappen in te zetten. 

 

Hoofdstuk 2.  Samenstelling MR  
De MR van het Haarlem College bestaan in schooljaar 2021-2022 uit de volgende leden. 
 

PERSONEELSGELEDING OUDERGELEDING LEERLINGGELEDING 
Daan Hoogmoed Faiza Azahaf Najmo Hassan 
Harmen Falkena Lailla Schreurs Zaki Selena van Dansik 
Kim Nelis  Cynthia Obi 
Nikkie van de Pol    
Loniek Vermeulen   
Rob Zweepe   

 

 
 

Evaluatie 
Gedurende afgelopen schooljaar hebben er wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling van de 
MR.  
Nikkie heeft haar werkzaamheden bij het Haarlem College beëindigd. Haar taken zijn overgenomen 
door de overige MR leden, waarvan Kim het voorzitterschap heeft overgenomen. Omdat Kim 
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vanwege medische redenen tijdelijk afwezig was, hebben Loniek en Harmen haar taken 
overgenomen. Priscilla is verkozen om de vrijgekomen plek in te vullen. 
Bij de oudergeleding is Sabrina aangesloten.  
Omdat de dochter van Lailla geslaagd is, treed Lailla aan het eind van dit schooljaar af. 

Harmen en Daan zijn aan het eind van het schooljaar herkozen.  
Een aantal leerlingen hebben aangegeven dat ze geen motivatie/tijd hadden om zich volwaardig in te 
kunnen zetten voor de MR. Najmo en Selena zijn om deze reden gestopt met de MR.  
Door middel van verkiezingen zijn Maja en Nikita in de MR gekomen. Lilly zou eigenlijk geen plaats 
kunnen nemen in de MR, maar met het zicht op het aftreden van Lailla is besloten om Lilly ook aan de 
MR te laten deelnemen. 

 

Hoofdstuk 3.  Inzet uren 
Onder de personeelsgeleding van de MR is in schooljaar 2021-2022 de volgende urenverdeling 
gemaakt. 

PERSONEELSGELEDING FUNCTIE 
Loniek Vermeulen Lid (vervangend voorzitter) 
Priscilla van Everdingen Lid  
Harmen Falkena Penningmeester (vervangend voorzitter) 
Daan Hoogmoed Secretaris 
Kim Nelis Voorzitter  
Rob Zweepe Lid  

 

  

Aan de ouder- en leerling geleding wordt er per bijgewoonde vergadering aan het einde van het 
schooljaar een vergoeding (vacatiegeld) uitbetaald. Voor de oudergeleding bedraagt dit 25 euro per 
bijgewoonde vergadering, voor de leerling geleding is het vacatiegeld 10 euro per bijgewoonde 
vergadering.  

 

Evaluatie 
Binnen de pMR hebben de leden een onderlinge verdeling van werk gemaakt. Hierin vallen onder 
andere het bijhouden van de actiepuntenlijst, notuleren  en het contact met het MT, de lMR en de 
oMR. Vanwege de nieuwe normjaartaak hantering is het aantal uren per functieverdeling losgelaten. 

 

 

Hoofdstuk 4.  Vergaderplanning  
De MR komt in schooljaar 2021-2022 op de volgende momenten bijeen: 

Dinsdag 5 oktober Op school 
Maandag 22 november Online 
Woensdag 26 januari Op school 
Dinsdag 29 maart Online 
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Maandag 16 mei Op school 
Woensdag 15 juni (16:30) Op school 

 

Evaluatie 
De vergaderingen dit schooljaar waren wisselend online en op school.  
De vergadering van dinsdag 29 maart is niet doorgegaan i.v.m. te weinig concrete agendapunten  
Bij de vergadering van 16 mei ontbrak er iemand van het MT i.v.m. ziekte. Deze vergadering is wel 
doorgegaan om zo de agendapunten wel met de MR leden te kunnen bespreken. 
Een week voor de laatste vergadering van het schooljaar, hebben de oMR en de pMR online een 
voorvergadering gehad. Een voorvergadering is wel als positief ervaren, dit gaan we meenemen naar 
volgend schooljaar. 
Als afsluiting van de laatste MR vergadering, hebben we met zijn allen een hapje gegeten.  
D. Hoogmoed heeft voor elke MR vergadering met de leerling geleding om tafel gezeten om de 
agendapunten voor te bespreken. 
De personeelsgeleding van de MR heeft in schooljaar 2021-2022 bijna wekelijks op dinsdagochtend 
samen vergaderd. Hierdoor heeft de pMR vaak de verschillende onderwerpen eerst met elkaar te 
bespreken en erover te kunnen sparren en een standpunt te formuleren voor en met anderen over in 
gesprek gegaan is.  
 

Hoofdstuk 5.  Overleg/vergaderonderwerpen  
Hieronder is een overzicht gegeven van de onderwerpen die aan bod komen tijdens de MR 
vergaderingen  van dit schooljaar. Dit zijn  de voorgenomen onderwerpen, hiernaast kunnen altijd 
nog onderwerpen toegevoegd worden.

Oktober 
o (concept) Jaarplan MR 
o Oktobermeting  
o Revisiebegroting 
o Verkiezingen lMR en oMR 
o Nieuwe leden 

November 
o Goedkeuring Jaarplan MR 
o MRreglementen 
o Overzicht werkzaamheden  
o Collectieve scholing personeel 

Februari 
o Ouderbijdrage 
o Contact/overleg ouderraad 
o Werkverdeling personeel 

 

April 
o Jaarafrekening 
o Lessentabel 
o Verzuimrapportage 
o Faciliteiten MR ‘21-‘22 

Mei 
o Verkiezingen 
o Leerlingtelling en prognose/formatie 
o Concept jaarverslag MR 
o  

Juni 
o Jaarverslag 
o Concept begroting 

 
Evaluatie 
Dit overzicht van vergaderonderwerpen heeft de voorzitter een prettige houvast gegeven voor het 
opstellen van de agenda’s voor de vergaderingen. Aan de hand van de agenda’s van dit jaar zal dit 
overzicht in het jaarplan van komend schooljaar mogelijk aangepast worden.  
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Hoofdstuk 6.  Professionalisering 
Voor het zo goed mogelijk uitvoeren van de MR-taak kunnen de leden van de MR ervoor kiezen om 
een cursus of bijscholing te volgen.  

Lid Cursuswens 
Priscilla van Everdingen Basistraining 
Daan Hoogmoed Verdiepingstraining 
Harmen Falkena Financiën + verdiepingstraining 
Kim Nelis Verdiepingstraining 
Loniek Vermeulen Basistraining 
Rob Zweepe Verdiepingstraining 

  
Evaluatie 
Harmen heeft de cursus ‘Financiën’ gevolgd op het hoofdkantoor van de AoB in Utrecht. Loniek heeft 
de basiscursus MR gevolg bij de expert academie.Daarnaast heeft de volledig pMR, aangevuld met 
twee ouders uit de oudergeleding, de online training “Aan de slag met Medezeggenschap” gevolgd. 
Voorafgaand aan deze vergadering hebben de leden van de pMR enkele collega’s gevraagd naar de 
zichtbaarheid van de MR binnen onze organisatie. 

 

 

Hoofdstuk 7.  Inzet Budget 
Het budget zal voornamelijk worden ingezet voor cursussen, zie hoofdstuk 6. Daarnaast zal er ruimte 
zijn voor een jaarabonnement op het servicepakket van de AOb. Uiteraard is het jaarlijkse etentje 
eveneens gebudgetteerd. Plus vacatiegelden ouders en leerlingen. 

 

Evaluatie 
Het budget is dit jaar niet volledig ingezet. De belangrijkste factor hiervoor niet alle cursussen op 
locatie konden worden gegeven. Dit jaar is er wederom geld vrijgemaakt voor een jaarabonnement 
op het servicepakket van de AOb. Als afsluiter van dit schooljaar is er een etentje geweest met bijna 
de gehele MR, we hebben hierbij tevens afscheid genomen van Lailla Scheurs, de moeder van Dina die 
onze school met een diploma heeft verlaten. Daarnaast zijn de vacatiegelden aan ouders en 
leerlingen uitbetaald. Eveneens zijn er bloemen bekostigd. 

 

 

Hoofdstuk 8.  Communicatie achterban  
Ter bevordering van de communicatie met de achterban worden dit jaar de volgende stappen 
genomen: 

o De data van de MR-vergaderingen zullen op de website aangekondigd worden. 
o Zodra de agenda van de MR-vergadering bekend is wordt deze op de website gepubliceerd. 
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o Aan het begin van ieder schooljaar informeren de drie geledingen van de MR hun eigen 
achterban. In dit bericht komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: doelen 
voor aankomend schooljaar, vergaderdata en communicatiemethode. 

o De pMR communiceert gedurende het jaar met hun achterban via de HCC. 
o De oudergeleding van de MR schijft minimaal 2 maal per jaar een nieuwsitem voor op de 

website. 
o Met de leerling geleding wordt dit jaar besproken hoe hun achterban het beste op de hoogte 

kan worden gehouden. 
 

Evaluatie 
Voor schooljaar 21/22 hadden we verschillende speerpunten in het jaarplan staan. Een aantal 
daarvan hebben we succesvol toegepast. Zo zijn wij als MR van mening dat onze zichtbaarheid en 
communicatie binnen de school vergroot is. Dit is echter een punt waar we de komende jaren aan 
zullen blijven werken. De data van de MR vergaderingen en de agenda's zijn gepubliceerd op de 
website echter met het stoppen van Nikkie als voorzitter is dit niet gecontinueerd. Wij zijn van mening 
dat communicatie een belangrijke spil is in de relatie met de achterban en dat dit altijd aandacht 
nodig heeft.  

 

Hoofdstuk 9.  Verkiezingen MR   
Begin dit schooljaar is Najmo Hassan uit C2C verkozen om zitting te nemen in de leerling geleding. 
Daarnaast doet Selena van Dansink dit jaar examen. Wanneer zij dit haalt zal ze afscheid nemen van 
de MR. 

Voor de oudergeleding is op het moment van schrijven nog 1 plaats vacant. Tijdens de eerste 
vergadering op 5 oktober zal besproken worden hoe we deze posities willen invullen. 

Aan het eind van het schooljaar treden Daan en Harmen reglementair af. Er komen dan 2 plaatsen 
beschikbaar binnen de personeelsgeleding waarvoor nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. 

 

Evaluatie 
Er zijn verkiezingen geweest voor de leerling geleding, omdat Selena en Najmo tijdens het schooljaar 
zijn afgetreden. Halverwege het schooljaar kwam Faiza de Oudergeleding versterken, er was nog een 
plaats vrij. Aan het einde van het schooljaar is Layla afgetreden, omdat haar dochter eindexamen 
heeft gedaan. 
Omdat er voor de oudergeleding tijdens het schooljaar 1 aanmelding was, is Sabrina automatisch 
toegetreden tot de oudergeleding.  

De verkiezingen voor de pMR vanwege het aftreden van Harmen en Daan zijn aan het eind van het 
schooljaar geweest en zowel Harmen als Daan zijn herkozen als lid van de pMR. 
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Hoofdstuk 10.  Tot slot   
Het was helaas toch nog niet helemaal een corona vrij jaar en dit is voor ons allen voelbaar. Bedankt 
voor jullie vertrouwen in ons als Pmr.  
Tijdens het afgelopen schooljaar heeft de school veel aanpassingen moeten maken vanwege de 
wisselende coronamaatregelen. De MR is door het management van de school steeds meegenomen 
in de communicatie over deze aanpassingen. De MR heeft de gelegenheid gekregen om mee te 
denken en bij te sturen waar dat nodig leek. Een enkele keer is er vanuit leden van de MR het gevoel 
geweest dat hierin een stap was overgeslagen. Gelukkig is er in die gevallen goed overleg mogelijk 
geweest tussen het management en (leden van) de MR. 

 

Dit jaarverslag is door de volledige MR vastgesteld op 5 oktober 2022. 
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