
 

Jaarverslag Deelraad Mavo Doorn 2019 - 2021 

 

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 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, 

Robbert van Sluijters, voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samenstelling Deelraad Mavo Doorn: 

De samenstelling van de Deelraad Mavo Doorn is in de periode 2019 t/m 2021 als volgt 
geweest: 

• Vanuit de leerlingen:  
Febe Copier (D3A) en Jee Kingswijk (D4C), vanaf 2019 

• Vanuit de ouders:  
Nadine van Loosbroek (moeder van Tessa Copier (D4C) en Febe Copier (D3A)), 
vanaf 2018 
Margriet Donselaar (moeder van Nicole Donselaar (D3A)), 2019 

• 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. 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  https://www.mavodoorn.nl/medezeggenschapsraad) 
Op deze website is ook het vastgestelde huishoudelijk reglement van de DRMD te vinden, 
de basis van onze werkwijze. 
 

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: 

Het afgelopen jaar hebben we met veel plezier deelgenomen aan deelraad, ondanks dat 
Covid-19 zijn schaduw wierp over het einde. Tijdens deze omstandigheden hebben we de 
importantie van deze deelraad gemerkt. Ondanks deze omstandigheden heeft de deelraad 
goed contact kunnen houden en wordt er maandelijks vergaderd en hebben we snel kunnen 
schakelen wanneer het ging om de aangepaste maatregelen die nodig waren. Daarnaast 
denken wij mee over de koers van onze school, met als belangrijkste pijler dit jaar de 
realisatie van een HAVO route op onze school. 
 

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.  

https://www.mavodoorn.nl/medezeggenschapsraad


Ervaringen ouders: 

Er wordt weleens gevraagd, waarom zou je als ouder in de Deelraad gaan zitten? 
Het antwoord is simpel, je kunt meepraten over heel veel zaken op onze fantastische 
school die volop in ontwikkeling is. Je kunt op sommige onderwerpen direct invloed 
uitoefenen en je bent als ouder meer betrokken bij de school van je kind. 

Afgelopen jaar was ook voor ons als ouders in de Deelraad een extra bijzonder jaar door alle 
ontwikkelingen rondom Corona. 

De eerste helft van het jaar hebben we op reguliere wijze kunnen overleggen. De nieuwe 
Havo-route, het ziekteverzuim onder de leerkrachten en de lesuitval stonden op de agenda, 
maar ook hebben we bijvoorbeeld het leerlingenstatuut vastgesteld en goedkeuring gegeven 
voor de nieuw te ontwikkelen website. Vanaf maart heeft alles op school uiteraard in het 
teken gestaan van Corona en het zo goed mogelijk door laten lopen van het onderwijs. We 
kregen belangrijke stukken via mail toegestuurd en werden up-to-date gehouden. Maar we 
zijn erg blij dat we vanaf september weer fysiek (wel op 1,5 meter uiteraard) kunnen 
vergaderen.  
De publieksverslagen van onze vergaderingen zijn allemaal terug te vinden op de website 
van de school.  
 

Ervaringen leerlingen: 

Wij zijn Jee Kingswijk (D4C) en Febe Copier (D3A). Wij waren het afgelopen jaar met veel 
plezier de vertegenwoordigers van de leerling geleding van de deelraad, van Mavo Doorn. In 
de deelraad praten we mee over bijvoorbeeld het schoolbeleidsplan, schoolreglement, 
PTA’s, het ziekteverzuim en nog veel meer zaken. Voor een vergadering krijgen we aardig 
wat stukken om door te lezen ter voorbereiding. 
 
Samen proberen we daarin de ervaringen en vragen van de leerlingen mee te nemen. Wij 
stellen dan ook vaak vragen die daarmee te maken hebben, bijvoorbeeld de inrichting van de 
school of de opvang van uitgevallen lessen. 
 
Ook dit schooljaar zullen wij weer aansluiten bij de vergaderingen en als jullie nog vragen 
hebben, kunnen jullie ons altijd opzoeken op school of een teams berichtje sturen. 

 
Tot slot: 

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

twee 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.  

 


