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Inleiding 

Dit is het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van Het Westeraam en 

Lyceum Elst in Elst. Dit jaarverslag is bedoeld om als MR verantwoording af te 

leggen over haar activiteiten in het schooljaar 2019-2020. 

Medezeggenschapsraad 

De Medezeggenschapsraad bestaat uit twee ouders (één van Het Westeraam en 

één van het Lyceum Elst), drie leerlingen (twee van het Lyceum Elst en één van Het 

Westeraam), vijf personeelsleden (twee leden van Het Westeraam, twee leden van 

het Lyceum Elst en één OOP’er werkzaam voor beide scholen). De leden van de MR 

zijn als ouder, leerling, OOP’er of als docent betrokken bij de scholen op campus 

Elst. Vanuit deze betrokkenheid denken en beslissen wij mee over beleidszaken om 

daarmee een bijdrage te leveren aan een plezierige, veilige, leer- en werkomgeving 

en kwalitatief goed onderwijs op onze school. De raad spreekt voor zowel ouders en 

leerlingen als personeel. 

De Medezeggenschapsraad Het Westeraam/Lyceum Elst zet zich actief in om de 
belangen van de leerlingen, ouders, personeel en werkgever te verenigen in het 
aanbieden van kwalitatief onderwijs. In deze Medezeggenschapsraad HW/LE zijn het 
personeel, de ouders en de leerlingen van twee scholen vertegenwoordigd, namelijk: 
Het Westeraam en het Lyceum Elst. 
Conform het Reglement MR 20TZ (2019 – 2021) volgt ‘medezeggenschap 
zeggenschap’. Dit betekent dat zoveel mogelijk de bevoegdheden inzake instemming 
en advies op locatieniveau aan de deelraden zijn gedelegeerd. Dat betekent dat alle 
bevoegdheden van de MR 20TZ gedelegeerd zijn naar de deelraden.                                                                                                             
In de MR HW/LE worden schoolzaken, boven schoolse zaken en ontwikkelingen 
inzake begroting en formatie bediscussieerd met de vertegenwoordigers van het 
bevoegd gezag. De Medezeggenschapsraad ziet haar rol primair als sluitstuk van de 
besluitvorming voor zover van belang voor MR HW/LE. Zo richten de MR 
vergaderingen zich op het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen ten 
aanzien van aangeboden stukken en alle zaken die zich voordoen op de scholen. In 
de behandeling van de stukken en het stellen van vragen in de MR staan het 
behartigen van de belangen van de aangegeven scholen, de zorg voor het personeel 
en de kwaliteit van het onderwijs centraal.  
 
Voor de MR HW/LE zijn daarbij de prioriteiten: uitwisseling onderlinge informatie 
inzake ontwikkelingen in en buiten de MR. Dit kan zijn inzake belangen personeel, en 
het versterken van de samenwerking tussen de scholen. Onder andere op  het punt 
van MR deskundigheid en scholing. 
Een goede voorbereiding van de vergadering stelt de medezeggenschap en 
deelnemende schoolleiders in staat om inhoudelijk doelmatige gesprekken over de 
bovengenoemde zaken te voeren. Iedereen wordt geacht de stukken en onderwerpen 
op de agenda goed voor te bereiden en in staat te zijn in de vergadering vragen te 
stellen of opmerkingen te maken over de geagendeerde onderwerpen. De voorzitter 



bewaakt de tijd in de vergadering. Vragen en stukken die niet van te voren via de 
voorzitter of secretaris zijn ingediend, kunnen dan ook eventueel vanwege de tijd niet 
aan de orde komen. 
 

De organisatorische en administratieve werkzaamheden in de MR HW/LE worden 
jaarlijks, aan het begin van het schooljaar in overleg onder de leden verdeeld.  
Conform de bepalingen in de CAO VO inzake de MR zijn er drie functionele taken: 
voorzitter, vicevoorzitter en secretaris. De voorzitter is aanspreekpunt voor de 
vertegenwoordigers van het bevoegd gezag. Voorafgaand aan iedere bijeenkomst 
wordt de agenda opgesteld door de voorzitter en secretaris in overleg met de 
vertegenwoordiger van het bevoegd gezag van Het Westeraam en het Lyceum Elst. 
 

In het schooljaar 2019-2020 bestond de MR uit: 

Nr. Wie  Geleding  Locatie 

1 Tim Bosman Personeel Lyceum Elst 

2 Geert Versteeg Personeel Lyceum Elst 

3 Patty Roodbeen-van 
Riemsdijk 

Personeel Lyceum Elst / Het 
Westeraam 

4 Carel Gerrits van den Ende Personeel Het Westeraam  

5 René Langstraat Personeel Het Westeraam 

6 Joy’l Derix Leerling Lyceum Elst 

7 Maud Witjes Leerling Lyceum Elst 

8 Iza van der Las Leerling Het Westeraam 

9 Mark Snijder Ouder Lyceum Elst 

10 Carina den Uijl Ouder  Het Westeraam 

 

GMR 

De MR 20TZ vertegenwoordigd met twee zetels voor de personeelsgeleding, één zetel 
voor de leerlinggeleding en één zetel voor de oudergeleding. De zetelverdeling is 
geregeld met een driejaarlijks roulatieschema. De voordracht van de MR20TZ 
vertegenwoordigers in de GMR volgens het roulatieschema wordt door de 
desbetreffende deelraad conform CAO bepalingen en Reglement door de MR 20TZ 
geregeld. De gekozen en voorgedragen kandidaten worden door de MR 20TZ 
benoemd. De voorzitter MR 20TZ draagt zorg voor de juiste en tijdige afwikkeling. De 
voorzitter meldt de vertegenwoordigers aan bij het dagelijks bestuur van de GMR en 
informeert de voorzitter van de MR Het Westeraam en Lyceum Elst. 
 
In het schooljaar 19-20 vertegenwoordigde Geert Versteeg en Mark Snijder Het 
Westeraam en Lyceum Elst. 
 
Werkwijze 

Om ervoor te zorgen dat relevante onderwerpen tijdig aan bod komen tijdens MR 

vergaderingen is een bestuurlijke agenda gemaakt. Op basis van deze agenda wordt 

voor elke vergadering de agenda vastgesteld. Op de agenda staan onderwerpen die 

in elke vergadering aan bod komen; dit zijn zowel de aandachtsgebieden die we 

vanuit de MR hebben geformuleerd, als de onderwerpen die aan bod moeten komen 



conform de Wet Medezeggenschap op scholen, zoals het schoolformatieplan en de 

schoolgids. Daarnaast is deze planning aangevuld met specifieke onderwerpen per 

vergadering. Ook de onderwerpen die in de GMR (Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad) worden behandeld, komen ter sprake in de MR-

vergaderingen. 

Vergaderfrequentie 

In het schooljaar 2019-2020 heeft de MR zeven keer vergaderd. Op verzoek is het 

MT van beide scholen (dhr. de Wit, mevr. Peppelman en de dhr. Severins) aanwezig 

geweest bij elke vergadering van de MR. Ook zijn diverse zaken omwille van 

efficiëntie en de coronacrisis per mail en telefoon afgehandeld. Dit schooljaar hebben 

geen ouders of leerlingen gebruik gemaakt van de openbaarheid van de 

vergaderingen. In de laatste vergadering is er gebruik gemaakt van de openbaarheid 

door twee personeelsleden van Het Westeraam. 

Onderwerpen die extra aandacht hebben gekregen tijdens dit MR-jaar:  

Huisvesting  

Doordat ouders en kinderen een bewuste keuze maken voor hun kind en voor onze 

scholen kiezen en ook doordat Campus Elst in een tamelijk nieuw wijk ligt (Aam) 

merken wij al een tijdje een groei bij de aanmeldingen bij beide scholen. Hierdoor zijn 

er de laatste jaren extra lokalen en faciliteiten gecreëerd. Dit heeft echter wel tot 

gevolg dat de huisvesting van deze nieuwe klassen en faciliteiten problemen 

oplevert. Steeds is er ook in overleg met het MT HW/LE) gekeken naar een goede 

oplossing, welke is gekomen door het plaatsen van noodlokalen. Er zijn in de 

zomervakantie van 2020 nog eens extra lokalen geplaatst en worden bezet door 

Lyceum Elst.  

Staking  

Afgelopen schooljaar is er een aantal keren gestaakt, dit is ook tijdens de MR 

vergaderingen besproken. Besproken is hoe de school hiermee omgaat, wat 

leerkrachten doen tijdens deze staking en wat de mening is van ouders en leerlingen 

omtrent de staking. Ook is er ter sprake gebracht wat te doen met het salaris dat 

wordt ingehouden van het stakende personeel. Hoe komt het terug in het 

onderwijsproces. 

Coronaprotocol 

Halverwege het schooljaar werd door het coronavirus de school tijdelijk gesloten. Als 

MR hebben we gekeken naar de protocollen die opgesteld zijn toen de school weer 

gedeeltelijk en helemaal openging. Ook is er besproken of er leerachterstanden zijn 

en wat de gevolgen zijn voor het leerproces. Ter sprake is ook de 

gezondheidsrisico’s van het personeel gekomen. 

Overgangsnormen & PTA HW/LE 

Beide documenten zijn bekeken en besproken in de MR. Na een aantal 

aanpassingen zijn de documenten goedgekeurd. 



Zorgplan Het Westeraam/Lyceum Elst 

De herziene versies van deze protocollen zijn bekeken en goedgekeurd door de MR. 

Ouderbijdrage 

De ouderbijdrage is in de laatste vergadering goedgekeurd door de ouder- en leerling 

geleding van de MR. 

Verkeerssituatie rond de school.  

Als MR hebben wij regelmatig besproken hoe het is met de verkeersituatie rond de 

school, het halen en brengen van leerlingen. 

Rookbeleid 

Als MR hebben wij iedere vergadering besproken hoe om te gaan met de nieuwe 

wetgeving rondom roken nabij Campus Elst. De MR heeft advies gegeven en wacht 

op een terugkoppeling vanuit het MT.  

Begroting 

De begroting van het kalenderjaar 2019 is mondeling geëvalueerd en de begroting 

voor 2020 heeft een positief advies gekregen door de MR. 

Formatie.  

De formatie van 2020-2021 is besproken en door de PMR goedgekeurd. 

MR bezetting 20-21 

Aan het eind van het schooljaar is Benoît Sarabèr gekozen vanuit de leerlingen 

Lyceum Elst. Vanuit de ouders (Het Westeraam) was er een andere kandidaat: 

Peggy-Rose Otjes. Zij is benoemd door de MR. Daarnaast treedt Mark Snijder 

(Lyceum Elst) af. Hier ontstaat een vacature. Iza van de Las (leerling Het 

Westeraam) treedt af en hier is een vacature. 

Speerpunten voor het schooljaar 2020-2021 De MR wil zich inzetten om op een 

praktische manier een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de school, 

het beleid en het onderwijs in het bijzonder. Wij hopen met onze inzet deze positieve 

manier van werken te kunnen blijven voortzetten. Naast het bespreken van actuele 

ontwikkelingen welke de school aangaan en de jaarlijks terugkerende zaken, heeft 

ook de toekomst van Het Westeraam en Lyceum Elst onze aandacht.  

Tenslotte 

Als MR hebben wij het vaste voornemen om ook het komend schooljaar kritisch 

opbouwend te kijken naar alles wat ons wordt voorgelegd. 

Denkt u dat er een bepaald onderwerp op de agenda van de MR moet komen, dan 

horen wij dat graag. 

Voorzitter MR HW/LE 
Tim Bosman 
 



 

 

 


