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Jaarverslag Medezeggenschapsraad 
Scala College 
Jaar 2021 - 2022 
 
 
 
 
 
 

Samenstelling 
De medezeggenschapsraad bestond het afgelopen schooljaar uit de volgende leden vanuit het 
personeel: 
Stan Kostermans - voorzitter 
Annika Campen  - secretaris 
Tanja van den Boom 
Erna van Goch (OOP) 
Sophia van der Helm 
Jonneke de Jong 
Kees van Ommen (OOP) 
Monic van Puijenbroek 
 
De leerlingen waren vertegenwoordigd door: 
Ian van Dijk  - voorzitter leerlingenraad 
Laurijn Los  -  vice-voorzitter MR 
Sophie Teunissen 
Marjolein Zoomers 
Jens Wijnants   -  reservelid 
 
De ouders waren vertegenwoordigd door: 
Nico de Jong 
Suzanne de Jong 
Juliën Segers 
Linda Tjaden 
 
Namens het college van bestuur was tijdens de verschillende bijeenkomst de centrale directie 
aanwezig: 
Ezra Meijer 
Raymond Pet 
 
 
 



Behandelde onderwerpen 
In de loop van het jaar zijn verschillende onderwerpen behandeld. Over enkele onderwerpen is de 
MR geïnformeerd. Dit betrof bijvoorbeeld de coronaperikelen die ook dit jaar weer aanpassingen in 
de dagelijkse gang van zaken veroorzaakte. Dit jaar heeft een werkgroep de mogelijkheden van een 
nieuwe onderwijstabel verkend. Dit is niet tot besluitvorming gekomen en krijgt volgend schooljaar 
een vervolg.  
 
In september 2021 zijn de volgende onderwerpen behandeld waarover de MR heeft gestemd: 

- Overgangsnormen 2021-2022 
- Examenreglement 2021-2022 
- PTA (vorm) 

De MR heeft op al deze punten instemming verleend. Daarnaast heeft de leerlinggeleding ingestemd 
met het leerlingenstatuut. De MR is geïnformeerd over het sponsorplan. 
 
In december 2020 zijn de volgende onderwerpen behandeld waarover de MR heeft gestemd: 

- Jaarverslag 2020-2021 
- MR-statuut en MR-reglement 

Verder is er gesproken over het imago-onderzoek wat door een extern bureau is uitgevoerd, de 
RI&E-rapportage en een nieuwe gesprekscyclus. Deze laatste wordt in een later stadium ter 
instemming aan de PMR aangeboden.  
 
In februari 2022 heeft MR ingestemd met 

- Schoolveiligheidsplan 
Er is positief advies gegeven aan: 

- Beleid dyslexie en dyscalulie 
- Schoolondersteuningsprofiel 
- Vakantierooster 2022-2023 

Over de RI&E kon niet gestemd worden omdat niet alle gegevens compleet waren. Er is een negatief 
advies gegeven over de profielkeuze.  
 
In april 2022 heeft de MR ingestemd met het  

- Protocol weeralarm 
- Aanpassing overgangsnormen 2021-2022 
- Lessentabel 2022-2023 

 
De ouder- en leerlinggeleding  hebben ingestemd met: 

- Schoolgids 2022-2023  
- Protocol reizen 
-  

Daarnaast is uitgebreid gesproken over de invulling van een nieuwe onderwijstabel. 
 
In juni 2022 heeft de MR ingestemd met de  

- Gesprekkencyclus 



De MR is geïnformeerd over de besteding van het afgelopen jaar van de NPO gelden. Helaas was er 
ten tijde van deze vergadering nog teveel onduidelijkheid over het formatieplan en kon deze niet ter 
instemming worden aangeboden aan de personeelsgeleding. De onderwijstabel is wederom 
besproken.  
 

Overleg met directie en achterban 
Voorafgaand aan elke MR-vergadering hadden de voorzitter, vice-voorzitter en secretaris overleg 
met Raymond Pet, als woordvoerder van de directie. De agendapunten die op de MR besproken 
zouden worden, werden dan doorgenomen. In de eerstvolgende PMR werden deze punten dan ook 
alvast besproken, zodat eenieder goed op de hoogte was van wat er leefde op het moment dat de 
MR plaatsvond. 
Na afloop van de MR zijn de genomen besluiten met het personeel gedeeld. De vastgestelde notulen 
worden gepubliceerd op het personeelsweb. 
 
De oudergeleding heeft de achterban in februari bevraagd over de flexlessen. Daar zijn 370 reacties 
op gekomen.  
 
Er is een aantal keer overleg geweest tussen PMR en de centrale directie. Hierbij zijn onderwerpen 
besproken die vooral het personeel aangaan.  
 
In september 2021 is gesproken over de volgende onderwerpen: 

- Scholingsbudget 
- Invulling volledige baan volgens de CAO 
- Mentoraat 
- Ondersteuning zorg 
- Rooster 

In november 2021 is gesproken over de volgende onderwerpen: 
- Professioneel statuut 
- Onderwijstabel 

 
In januari 2022 is gesproken over de volgende onderwerpen: 

- Update corona 
- Veiligheid op school 
- Evaluatie management 
- Update nieuwbouw 
- Stand van zaken onderwijstabel 

 
In maart 2022 is gesproken over de volgende onderwerpen: 

- Veiligheid op school 
- Training VOO 
- Stand van zaken onderwijstabel 

 



In mei 2022 is tijdens de PMR vergadering ingestemd met het voorstel Compenstatie extra 
maatregelen eindexamen 2022. Dit vanwege het derde tijdvak tijdens de eindexamens.  
 
 

Gevolgde scholing 
De volledige MR heeft samen met de directie een scholing via de Vereniging Openbaar Onderwijs 
(VOO) gevolgd met als titel: "Het ambitieplan". Deze is positief ontvangen en heeft als direct gevolg 
dat er jaarlijks een zogenaamd "ambitiegesprek" plaatsvindt tussen MR en directie (buiten de 
vergadering om). Hierin worden onderlinge afspraken gemaakt over de te volgen koers en de manier 
waarop we met elkaar in gesprek gaan en zijn. 

Reflectie eigen functioneren 
In besprekingen met de directie heeft de MR het gevoel open en kritisch te kunnen en mogen zijn. 
De directie staat altijd open voor input vanuit de achterban. De onderlinge sfeer is goed.  
 
Behalve de enquête omtrent de volledige heropening van de scholen is er weinig actief feedback 
opgehaald bij de achterban. Er is wel in de wandelgangen gesproken met collega’s, maar de MR kan 
in het vervolg meer actief informatie ophalen. 
 
Op de eerste MR-vergadering na heeft Annika aan het voltallige personeel de agendapunten van 
elke MR-vergadering gemaild. Na afloop van de MR-vergadering zijn ook de genomen besluiten met 
het personeel gedeeld. Op die manier heeft de MR het personeel op de hoogte gehouden. 
 
 

Afkortingenlijst 
DIA  -  locatie Diamantstraat 
GMR  -  gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
MR  -  medezeggenschapsraad 
NS  -  locatie Nieuwe Sloot 
NPO  -  nationaal plan onderwijs 
PMR  -  personeelsgeleding medezeggenschapsraad 
PTA  -  plan van toetsing en afsluiting 
RI&E  -  risico inventarisatie en evaluatie 
SAC  -  locatie Sacharovlaan 
SE  -  schoolexamen 
SOP  -  schoolondersteuningsprofiel 
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