
 

Jaarverslag Deelraad Mavo Doorn 2017 - 2019 

 

Inleiding: 

De scholengroep waartoe Mavo Doorn behoort, heeft een actieve gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is een belangrijk overlegorgaan binnen de 
scholengroep. Zijn bevoegdheden zijn wettelijk geregeld. De raad heeft regelmatig overleg 
met het bestuur. De raad beslist mee over alle belangrijke zaken die de scholengroep 
aangaan zoals financiën, verbouwing, personeelsbeleid, formatieplan, onderwijskundige 
koers, de communicatie met de achterban, de begroting en de jaarrekening. 

Sinds het schooljaar 2017 – 2018 bestaat er ook een deelraad voor Mavo Doorn. De 
deelraad MR Mavo Doorn (DRMD) komt maandelijks bij elkaar en heeft regelmatig overleg 
met de directie van school. Zo is het nieuwe onderwijsconcept een vast punt voor de DRMD 
om te bespreken. De Deelraad beslist mee over alle belangrijke zaken die de school en 
scholengroep aangaan zoals: financiën, personeelsbeleid, formatieplan, onderwijskundige 
koers, de communicatie met de achterban, de begroting en de jaarrekening. 

Verder hebben leden van de DRMD zitting in de GMR namens Mavo Doorn.  

In dit jaarverslag willen wij verslag doen van datgene wat wij als DRMD hebben gedaan in de 

afgelopen 2 schooljaren. We zullen dit onder meer doen vanuit de ervaringen van de drie 

geledingen die in de DRMD zijn vertegenwoordigd, docenten en onderwijsondersteunend 

personeel, ouders en leerlingen. 

 

Namens de Deelraad Mavo Doorn, 

Theo Monfils, voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samenstelling Deelraad Mavo Doorn: 

De samenstelling van de Deelraad Mavo Doorn is in de periode 2017 t/m 2019 als volgt 
geweest: 

• Vanuit de leerlingen:  
Sepp Zweekhorst en Suraphon Monfils (beide klas D4C), vanaf 2017 

• Vanuit de ouders:  
Theo Monfils (vader van Suraphon), vanaf 2017 
Nadine van Loosbroek (moeder van Tessa Copier (D2B) en Febe Copier (D1B)), 
vanaf 2018 
Gerard Weck (vader van Jelte), van 2017 tot 2018 

• Vanuit de docenten:  
Robbert van Sluijters, vanaf 2017 
Tonko van ’t Hek, vanaf 2018 

• Vanuit het onderwijsondersteunend personeel (OOP):  
Jannes Rosendal, vanaf 2017 

 
 
Werkwijze Deelraad Mavo Doorn: 
 
De DRMD is in 2017 gestart met Theo als voorzitter, Robbert als vice-voorzitter en Gerard 
als secretaris. Wij hebben gemiddeld één keer per maand vergaderd aan de hand van een 
vastgestelde agenda, die in samenspraak tussen voorzitter, vice-voorzitter en secretaris 
werd opgesteld. Van elke vergadering is door de secretaris een verslag gemaakt. Na 
vaststelling van het verslag in de daarop volgende vergadering, is een publieksversie op de 
website van de school geplaatst (zie  http://doorn.osgs.nl/medezeggenschapsraad/). Op 
deze website is ook het vastgestelde huishoudelijk reglement van de DRMD te vinden, de 
basis van onze werkwijze. 
Na het vertrek van Gerard uit de Deelraad (in verband met het feit dat zijn zoon van school 
ging) hebben Theo en Robbert de functie van secretaris samen waargenomen en heeft 
Nadine gezorgd voor het verslag. 
 

Bij de vergaderingen van de DRMD is altijd Jenny Oldenhuis als directeur van Mavo Doorn 

aanwezig. Zij geeft de deelraad informatie vanuit de directie en legt voorstellen vanuit de 

school voor ter besluitvorming dan wel advisering. Soms zijn ook andere gasten aanwezig, 

zoals de teamleiders en/of de decaan. 

 

Ervaringen docenten: 

De afgelopen jaren hebben we met veel plezier mogen deelnemen aan de Deelraad van 

Mavo Doorn. Het opzetten van dit adviesorgaan binnen onze school was een hele uitdaging, 

maar we zijn enorm trots op wat wij hebben bereikt. Er is veel werk verzet en door de 

succesvolle samenwerking binnen de DRMD en met de directie zijn er mooie plannen met 

succes uitgewerkt. Zo wordt het onderwijsconcept iedere maand goed onder de loep 

genomen en denken wij als adviesorgaan mee bij de innovaties binnen onze school. Het is 

een eer om de stem van de docenten binnen de organisatie te mogen vertolken tijdens de 

vergaderingen.  

 

 

http://doorn.osgs.nl/medezeggenschapsraad/


Ervaringen onderwijsondersteunend personeel: 

Bij het opzetten van de Deelraad is er goed gekeken naar het OOP. Het is prettig om te 

merken dat in de huidige structuur het OOP een stem heeft gekregen binnen de Deelraad. 

Maandelijks worden de ideeën en innovaties van het OOP besproken en gedeeld in de 

Deelraad. Deze samenwerking werpt zijn vruchten af. Zo is er gesproken over een nieuwe 

indeling van het schoolplein en is er een nieuw beveiligingssysteem in onze school 

gerealiseerd.  

 

Ervaringen ouders: 

Er wordt weleens gevraagd, waarom zou je als ouder in de Deelraad gaan zitten? Het 

antwoord is simpel, je kunt mee praten over heel veel zaken die op deze fantastische school 

die volop in ontwikkeling is, gebeuren. En je kunt soms zelfs direct invloed uitoefenen en je 

bent als ouder meer betrokken bij de school van je kind. Want de ervaring zal over het 

algemeen zijn dat als je kind op het voortgezet onderwijs zit, je minder mee krijgt van het 

gebeuren op school dan voorheen op de basisschool.  

In de Deelraad hebben we bijvoorbeeld uitgebreid het nieuwe onderwijsconcept besproken 
en als ouders de kans gekregen om hierover op- en aanmerkingen te maken, welke door de 
school ook zijn meegenomen. Verder hebben we de vaststelling van de vrijwillige 
ouderbijdrage uitgebreid besproken en is uiteindelijk de ouderbijdrage naar tevredenheid 
vastgesteld. En zo zijn er meer voorbeelden, de invulling van de talentenklassen voor de 
bovenbouw, de fusie met NUOVO, financiën en vermindering lestaak voor docenten. Deze 
zaken zijn allemaal te vinden in de publieksverslagen die op de website van de school staan.  

 

Ervaringen leerlingen: 

De afgelopen 2 jaar hebben wij (Sepp en Suraphon) met heel veel plezier in de Deelraad van 
Mavo Doorn gezeten. Samen hebben wij in ons eerste jaar als lid een medezeggenschaps-
cursus op het Wellant college in Houten gevolgd. Deze cursus volgden wij met de leerlingen 
van het Wellant. Dit was een erg leuke ervaring omdat we veel ideeën met hen uit konden 
wisselen.  

Wij hebben hier natuurlijk ook veel geleerd, en dit hebben we gebruikt in de vergaderingen 
om bijvoorbeeld de stukken beter te begrijpen. We vonden het een hele fijne groep om mee 
te werken en vinden het jammer dat we deze groep moeten verlaten. Het etentje aan het 
eind van het jaar was natuurlijk een erg leuke afsluiting. We zullen met veel plezier 
terugkijken op deze tijd.  



Tot slot: 

Met veel plezier en energie hebben wij, de leden van de Deelraad Mavo Doorn, de afgelopen 

2 jaar met elkaar gewerkt om in een goede sfeer samen met de directie van de school bezig 

te zijn voor de school. Naar ons idee is dat aardig gelukt en is er een goed fundament gelegd 

om de medezeggenschap op Mavo Doorn verder te blijven ontwikkelen. Dat zal vanaf het 

schooljaar 2019 – 2020 in een deels nieuwe samenstelling zijn, aangezien Sepp, Suraphon 

en Theo de Deelraad gaan verlaten. Maar ongetwijfeld zullen de nieuwe leden die in gaan 

stappen samen met de zittende leden het minstens zo goed gaan doen! 

 


