
Jaarverslag (P)MR 2018, swv de Meierij 
 

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de (P)MR van het samenwerkingsverband de Meierij Voortgezet 

Onderwijs.  

 

De (P)MR van het samenwerkingsverband is, na vaststelling van het medezeggenschapstatuut en het 

huishoudelijk reglement door het bestuur, officieel opgericht in 2015. De (P)MR heeft bij de 

oprichting en de start ondersteuning gekregen van het Steunpunt Medezeggenschap. Dit steunpunt 

is in 2017 nogmaals betrokken geweest om de bevoegdheden van de (P)MR op de verschillende 

terreinen nog eens te verduidelijken en om te ondersteunen bij het bepalen van speerpunten voor 

de jaren 2018 en 2019.  

 

De (P)MR bestaat uit 3 leden; een voorzitter, een vicevoorzitter en een secretaris/penningmeester. 

Zij hebben ieder 30 uur op jaarbasis om te besteden aan de (P)MR taken.  

 

Het uitgangspunt van de (P)MR is open en transparante communicatie met de achterban, de directie 

en het bestuur. In 2018 heeft de (P)MR op vier momenten vergaderd met de directeur, namelijk op: 

30 januari, 19 april, 26 juni en 15 november. De achterban wordt geïnformeerd over deze 

vergaderingen middels de notulen, welke te vinden zijn op het interne netwerk. Ook is de MR vast 

agendapunt op de agenda van het overleg van de BSV en de staf.   

 

In dit verslag geeft de (P)MR een korte beschrijving van haar werkzaamheden en de belangrijkste 

punten die tijdens deze vergaderingen zijn behandeld in het jaar 2018. 

 

MR-reglement 

Naar aanleiding van ondersteuning vanuit het Steunpunt Medezeggenschap in 2017 is het MR-

reglement aangepast. Deze aanpassingen zijn voorgelegd aan het bestuur en de feedback vanuit het 

bestuur is verwerkt. Op 8 mei 2018 heeft het bestuur ingestemd met het huidige MR-reglement. Op 

dat moment is ook afgesproken dat de directeur de (P)MR zal voorzien in de notulen van het 

bestuursoverleg en in de voortgangsrapportages.  

 

Jaarlijks gesprek bestuur 

In het MR-reglement is vastgesteld dat de (P)MR jaarlijks in gesprek gaat met afgevaardigden van het 

toezichthoudend bestuur, Mevrouw Pennings en Mevrouw Schoemakers. Dhr. Spaan heeft het 

gesprek moeten afzeggen. Dit gesprek heeft plaatsgevonden op 15 november 2018. In het gesprek is 

toelichting gegeven over de rollen van het toezichthoudend bestuur, het scholenoverleg en de 

directeur. De (P)MR heeft haar rol belicht en er is gesproken over het adviesrecht van de (P)MR bij 

aanstelling of ontslag van de leiding van het samenwerkingsverband. Verder is het in dienst nemen 

van personeel door het samenwerkingsverband onderwerp van gesprek geweest, wat bij de (P)MR 

heeft geleid tot meer inzicht in de verschillen van inzicht die hierover bestaan binnen het bestuur.  

 

Ondersteuningsplan en contact Ondersteuningsplanraad (OPR) 

In 2019 zal het nieuwe ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband in werking treden. 

Medezeggenschap met betrekking tot dit ondersteuningsplan is belegd bij de OPR. Gezien de 

eventuele gevolgen die een nieuw ondersteuningsplan kan hebben voor de medewerkers van het 

samenwerkingsverband vindt de (P)MR het van belang dat de OPR de belangen en het advies- en 

instemmingsrecht van de MR kent. Hierover is mailcontact geweest met de voorzitter van de OPR.  

Medewerkers van het samenwerkingsverband zijn over de inhoud van het nieuwe 

ondersteuningsplan geïnformeerd in oktober 2018. En de (P)MR heeft de directeur vragen gesteld 

met betrekking tot eventuele gevolgen voor het personeel door dit ondersteuningsplan. De directeur 



heeft aangegeven op korte termijn geen gevolgen te voorzien die instemming of advies vanuit de 

(P)MR behoeven. 

 

Werkgeverschap  

In 2017 heeft de (P)MR heeft gebruik gemaakt van  haar initiatiefrecht in verband met het grote 

aantal langdurige flexibele contracten binnen het samenwerkingsverband. Naar aanleiding hiervan is 

een risicoanalyse uitgevoerd, welke door de directeur is besproken met het bestuur. In 2018 is het 

onderwerp werkgeverschap opnieuw onderwerp van gesprek geweest tussen directeur en bestuur. 

Tot op heden blijft het bestuur bij haar standpunt om niet over te gaan tot het in dienstnemen van 

personeel en wordt er nog steeds gewerkt met detacheringscontracten. Het bestuur heeft de 

directeur wel geadviseerd om de rol van werkgever te vervullen richting werknemers, ondanks dat 

deze niet in dienst zijn van het samenwerkingsverband. De MR zal in 2019 haar achterban raadplegen 

ter formulering van een standpunt t.a.v. het werkgeverschap en het in dienst nemen van personeel.  

 

Personeelsplan en bureaureglement 

Het personeelsplan behoeft verdere uitwerking. Dit wordt door de directie opgepakt na afronding 

van het ondersteuningsplan, zo is afgesproken in 2018. De MR zal dit onderwerp in 2019 opnieuw 

agenderen en gebruik maken van haar instemmings- en adviesrecht waar mogelijk.  

 

Het bureaureglement is besproken, de (vakantie-)data zijn aangepast en het reglement is opnieuw 

vastgesteld op 26 juni 2018. In die bijeenkomst is besloten dat goede vrijdag voortaan geen vrije dag 

meer zal zijn, aansluitend bij de cao onderwijs. Omdat dit echter niet tijdig gecommuniceerd is vanuit 

de directie naar de medewerkers is in de vergadering van 15 november besloten dat dit pas 

geëffectueerd wordt in 2020.  In november 2018 heeft de MR ingestemd met het rookbeleid. Dit 

beleid zal worden toegevoegd aan het bureaureglement.  

 

Functiebouwwerk/formatieplan 

De (P)MR heeft in 2017 geconstateerd dat er twee functies binnen het samenwerkingsverband niet 

beschreven zijn. Ook zijn er twee functiebeschrijvingen aangepast zonder instemming van de MR, 

waarvan in 2017 is besloten deze route opnieuw te lopen. Het onderwerp is verschillende malen 

geagendeerd, maar dit heeft nog niet geleid tot concrete voorstellen die instemming behoeven van 

de (P)MR. De directeur heeft eind 2018 aangegeven dit in 2019 op te gaan pakken na afronding van 

het ondersteuningsplan. De (P)MR zal dit onderwerp in 2019 opnieuw agenderen en gebruik maken 

van haar bevoegdheden.   

 

Gesprekscyclus: 360 graden feedback 

In 2017 heeft de (P)MR al aangegeven dat het onderdeel ‘feedback van collega’s’ mist in de 

gesprekscyclus. In eerste instantie heeft de toenmalig directeur aangegeven dit onderdeel niet 

verplicht te willen maken.  Uit de cao bleek echter dat de werkgever de invulling van de  

gesprekscyclus kan bepalen en deze éénduidig dient te zijn voor het voltallige personeel. Op de 

invulling hiervan heeft de (P)MR instemmingsrecht. In juni 2018 is besloten voor alle medewerkers te 

gaan werken met 360 graden feedback. Op de bovenschoolse Voorziening is hiervan reeds gebruik 

gemaakt. In 2019 moet dit verder geïmplementeerd worden voor de overige functies binnen het swv.    

 

In 2018 zijn medewerkers betrokken bij de evaluatie van de directeur door de onafhankelijk 

voorzitter van het bestuur.  

 

AVG 

In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. Deze wetgeving 

heeft gevolgen voor de medewerkers van het samenwerkingsverband. De (P)MR zijn over de 

implementatie geïnformeerd door de directeur en heeft vragen gesteld t.a.v. deze gevolgen. In 2019 

zal een personeelsbijeenkomst plaatsvinden ter verdere implementatie.  



 

   

Meerjarenbegroting 

De directeur heeft de meerjarenbegroting 2019 in november 2018 voorgelegd aan de (P)MR en 

vragen hierover beantwoord tijdens de vergadering. Naar aanleiding hiervan zijn er, volgens de 

(P)MR, geen punten die extra aandacht behoeven. 

 

Begroting MR 

In 2018 zijn er, naast de 30 uren op jaarbasis die beschikbaar zijn gesteld aan de MR-leden, geen 

kosten gemaakt door de MR.  

 

De MR zal zich in 2019 beraden op gewenste deskundigheidsbevordering. Er is geen vast budget 

beschikbaar. De MR zal in overleg gaan met de directeur over de kosten van deze eventuele 

deskundigheidsbevordering.  

 

Aandachtspunten  

- Achterbanraadpleging t.a.v. standpunt MR werkgeverschap/in dienst nemen  

- Rol (P)MR bij OPDC status  

- Huishoudelijk reglement  

- Bureaureglement 

- Personeelsplan 

o Arbo 

o Functiebouwwerk en formatie  

- Verdere implementatie AVG 

 

Namens de (P)MR:  

Ellen van den Broek, voorzitter 

Erica van Roy, vicevoorzitter 

Inge van Alphen, secretaris/penningmeester 

 


