Jaarverslag Medezeggenschapsraad Christelijk Lyceum Zeist
schooljaar 2021-2022

Inleiding
Schooljaar 2021-2022 was een jaar van grote beleidsontwikkelingen aan het CLZ. Het
schoolplan uit schooljaar 2020-2021 vormde de zichtlijn in een grondige voorbereiding van
de herziening van de lessentabel van het CLZ.
Het terugdringen van negatieve gevolgen van thuisonderwijs kreeg gestalte door inzet van
het nationaal plan onderwijs. Hierdoor kwamen ontwikkelingen in het mentoraat en
ondersteunen van leerlingen met een zorgvraag versneld op gang. De raad heeft naar haar
beste kunnen de bijbehorende processen bewaakt en meegedacht in de plannen en
veranderingen die voor lagen. Van een afstand en procesmatig bij beleidsveranderingen met
grote personele impact, tot in gezamenlijkheid en met ontwikkel initiatief in het proces tot het
komen tot een nieuwe rector.
Tot slot heeft de (ver)nieuwbouw van het CLZ ontwikkelingen doorgemaakt doordat na een te
hoge prijs in de eerste ronde van aanbesteding een tweede ronde van aanbesteding volgde.

Hoofdstuk 1. Samenstelling en organisatie
In 2021-2022 bestond de medezeggenschapsraad van het Christelijk Lyceum Zeist uit een
achttal leden verdeeld over de onderstaande vier geledingen.
I.

De leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad bestond uit twee afgevaardigde
leerlingen:
Rosanna Bosman en Emilie Ram.

II.

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad bestond uit twee afgevaardigde
ouders:
Ester Beerepoot en Marjo Zonnevylle.

II.

De personeelsgeleding van het onderwijs ondersteunend personeel bestond uit één
afgevaardigde medewerker:
Petra Visser.

III.

De personeelsgeleding van het onderwijzende personeel bestond uit drie
afgevaardigde medewerkers: Erwin Lijklema, Noela de Goede en Vincent
Kraaijeveld. Van januari tot juli nam Hans van Breugel de taak van Noela de Goede
waar in verband met verlof.

In schooljaar 2021-2022 is Erwin Lijklema secretaris/vice-voorzitter
medezeggenschapsraad geweest, Vincent Kraaijeveld was voorzitter.

van

de

In haar taken wordt de MR secretarieel ondersteund door Marianne Engel.
Lijst met leden betrokken bij medezeggenschap in schooljaar 2021-2022
Naam
Ester Beerepoot

Geleding
OMR

Marjo Zonnevylle
Marianne Engel
Rosanna Bosman
Emilie Ram
Petra Visser

OMR

Caroline Engel

PMR
(OOP)
PMR
(OP)
PMR
(OP)

Erwin Lijklema
Hans van Breugel

LMR
LMR
PMR
(OOP)

Zittingsperiode
van jan. 2019 tot en met heden
uittredend
van sept. 2021 tot en met heden
n.v.t.
van sept. 2020 tot en met heden
van sept. 2020 tot en met heden
van sept. 2015 tot juli 2018
van sept. 2018 tot en met heden
uittredend
sept. 2022 intredend

Functie in MR
lid MR

van juli. 2021 tot en met heden

plv. voorzitter /
secretaris MR
lid MR

van dec. 2021 tot en met heden
(vervanging - periode van verlof
Noela de Goede)

lid MR
notulist MR
lid MR
lid MR
lid MR
lid MR

Noela de Goede

PMR
(OP)

Vincent Kraaijeveld

PMR
(OP)
LGMR
PGMR
(OP)

Pjotr van Aalst
Gretha Huisman

van sept. 2019 tot en met heden
lid MR
(periode van verlof in schooljaar
2021-2022)
van sept. 2019 tot en met heden
voorzitter MR
van sept. 2020 tot en met heden
van sept. 2021 tot en met heden

lid GMR
lid GMR

Verkiezingen
Tijdens het schooljaar 2021-2022 hebben twee verkiezingen plaatsgevonden.
Wegens het slagen van de zoon van Ester Beerepoot maakt Ester geen deel meer uit van de
oudergeleding en is er zodoende een positie in de oudergeleding vacant.
Na twee volledige termijnen van inzet voor de medezeggenschapsraad treedt Petra Visser
terug uit de medezeggenschapsraad. Caroline Engel is bereid per september 2022 zitting te
nemen in de medezeggenschapsraad namens het onderwijs ondersteunend personeel.
Wegens het verlof van Noela de Goede tijdens een gedeelte van dit jaar was vervanging
vanuit de onderwijzende geleding wenselijk. Hans van Breugel was bereid Noela te
vervangen voor de periode van haar afwezigheid.
Voor alle vacante posities gold een aanmelding van één kandidaat na plaatsing van vacature
in het weekbericht / verspreiding onder geledingen. Zodoende heeft er in dit schooljaar geen
volledige verkiezingsprocedure plaatsgevonden.
We danken de uittredende leden voor hun inzet in de afgelopen jaren en heten de intredend
leden hartelijk welkom.
Regelingen
De medezeggenschapsraad van het CLZ handelt in lijn met het gedateerde reglement voor
medezeggenschap van de CVO-groep, zoals te vinden op de website van de CVO-groep.
Op het moment van opstellen van het jaarverslag liggen de nieuwe reglementen, gebaseerd
op de vernieuwing van de Wet Medezeggenschap op Scholen uit 2017 nog bij de
gemeenschappelijk medezeggenschapsraad van de CVO-groep ter beoordeling. Naast de
algemene reglementen werkt de CVO-groep volgens het statuut medezeggenschapsstatuut
CVO-groep en het reglement Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad van
het Christelijk Lyceum Zeist.

Hoofdstuk 2. Overleg en standpunten
Vergaderingen
Dit schooljaar is de MR tien maal bij elkaar gekomen. Daarbij is de rector negen maal
aanwezig geweest in deel B van de MR-vergadering. Alle de vergaderingen vonden fysiek
aan het CLZ plaats. De vergaderlocatie van de medezeggenschapsraad is lokaal 110.
Verslagen van vergaderingen worden na goedkeuring in de MR zo spoedig als mogelijk
gedeeld met alle personeelsleden van het CLZ, de ouderraad en de leerlingenraad.
Daarnaast worden de verslagen op het tabblad van de medezeggenschapsraad op de
website van het CLZ geplaatst. Alle ingekomen stukken, uitgaande stukken, adviezen,
instemmingen en agenda’s van de medezeggenschapsraad zijn voor al het personeel van
het CLZ vrij toegankelijk via MR map Google Drive 2021-2022. Ouders en leerlingen kunnen
de beslissingen van de raad inzien middels het verslag dat, na goedkeuring, wordt gedeeld
met de raden en op de website van het CLZ verschijnt.
Speerpunten in dit schooljaar waren:
- Gebruik en inzet van, de gelden vanuit, het Nationaal Plan Onderwijs 2021-2022
- Voorbereiding van de herziening van de lessentabel van het CLZ per 2022-2023
- Proceskwaliteit in de herziening van de lessentabel van het CLZ per 2022-2023
- Transparantie in het proces van de herziening van de lessentabel van het CLZ
- Uitvoering van de speerpunten uit het schoolplan voor dit schooljaar
- Mede vormgeven van het proces werving en selectie van een nieuwe rector
- verhogen transparantie werkprocessen en communicatie(snelheid)
medezeggenschapsraad
- intensivering contact tussen GMR afgevaardigden en MR CLZ
- afronden openstaande evaluaties
- advisering rondom besteding van convenantsgelden
- verdiepen werkzaamheden werkgroepen ‘Identiteit’ en ‘Beloning OOP’
Gebruik van bevoegdheden
Gedurende de verslagperiode heeft de MR, c.q. een geleding daaruit, formeel een advies
gegeven ten aanzien van onderstaande punten. Genoteerd op volgorde van uitbrengen van
advies.
Vergaderpunt
Projectplan herziening
lessentabel CLZ
Jaarplan CLZ 2021-2022
Verplaatsen van
ontwikkeldag
Promotiemogelijkheden (op)
personeel CLZ 2021/2022
Invulling studiedag
10/01/2022 fysiek op school
Opzet evaluatie steunlessen
CLZ
Tussentijds advies bij proces
tot herziening lessentabel
CLZ

Geleding
MR

Standpunt
Advies MR - Advies tav p…

Datum
07/10/2021

MR
MR

Advies MR - Advies tav ja…
Advies MR - Advies tav v…

22/11/2021
22/11/2021

PMR

Advies MR - Advies tav P…

25/11/2021

PMR

Advies MR - Advies tav vr…

13/01/2021

PMR

Advies MR - Advies tav o…

16/12/2021

MR

Advies MR - tussentijds a…

02/02/2022

Tussentijds advies bij proces
tot herziening lessentabel
CLZ - concept 1
Profielschets rector CLZ aan bestuurder
Vervolg werving en selectie
rector CLZ - aan bestuurder

MR

Advies MR - tussentijds a…

30/03/2022

MR

Advies MR - Advies tav P…

19/05/2022

MR

Advies MR - Advies tav v…

02/07/2022

Gedurende de verslagperiode heeft de MR, c.q. een geleding daaruit, formeel een
instemming of instemming onder voorwaarden gegeven van onderstaande punten.
Genoteerd op volgorde van uitbrengen van instemming.
Vergaderpunt
Bevorderingsnormen CLZ
2021-2022
Beleid begeleiding en
beoordeling van nieuwe
onderwijsgevende
personeelsleden
Erratum programma van
toetsing en afronding havo 5
2021-2022
Programma van toetsing en
afronding vmbo, havo en
vwo inclusief errata
Deelformatieplan CLZ
2021-2022
Examenreglementen CLZ
2020-2021
Mondkapjesplicht bij practica
CLZ - spoedbeslissing
Erratum programma van
toetsing en afronding
biologie vmbo 2020-2022
Bevorderingsnormen dsd
CLZ per 2021-2022
Schoolgids CLZ 2021-2022
Vmbo keuzemogelijkheden
en vakkenpakket per
2021-2022
Erratum programma van
toetsing en afronding Frans
vwo 2020-2022 & 2021-2023
Erratum programma van
toetsing en afronding English
and litereratur vwo
2020-2022
Examenreglementen CLZ
2020-2021 - met toevoeging
duimregeling

Geleding
MR

Standpunt
Instemming MR - Bevord…

Datum
16/09/2021

PMR

Instemming personeelsg…

16/09/2021

MR

Instemming MR - Erratu…

16/09/2021

MR

Instemming MR - PTA's …

07/10/2021

PMR

Instemming personeelsg…

07/10/2021

MR

Instemming MR - Exame…

15/10/2021

MR

Instemming MR - Mondk…

24/11/2021

MR

Instemming MR - Erratu…

13/12/2021

MR

Instemming MR - Bevord…

13/12/2021

OR
MR

Instemming ouder geledi…
Instemming MR - Vmbo k…

13/12/2021
21/01/2022

MR

Instemming MR - Erratu…

21/01/2022

MR

Instemming MR - Erratu…

21/01/2022

MR

Instemming MR - Exame…

10/05/2022

Erratum programma van
toetsing en afronding
economie en ondernemen
vmbo 3 2021-2022
Herziening lessentabel CLZ
per 2021-2022
Lesopvang bij uitval lessen
van eerste klassen per
2022-2023
Erratum programma van
toetsing en afronding kunst
havo 4 2021-2022
Deelformatieplan CLZ
2021-2022

MR

Instemming MR - Erratu…

10/05/2022

MR

Instemming MR - Herzien…

14/06/2022

PMR

Instemming MR - Lesopv…

14/06/2022

MR

Instemming MR - Erratu…

14/06/2022

PMR

in bespreking

Gedurende de verslagperiode heeft de MR, c.q. een geleding daaruit, formeel een
informatie aanvraag heeft gedaan van onderstaande punten. Genoteerd op volgorde van
uitbrengen van informatie aanvraag.
Vergaderpunt
Geleding
Reactie aan schoolleiding op MR
instemmingsaanvraag
herziening van de
lessentabel CLZ - 1
Reactie aan schoolleiding op MR
instemmingsaanvraag
herziening van de
lessentabel CLZ - 2

Onderwerp
MR aan schoolleiding - n…

Datum
22/04/2022

MR - nav. instemmingsvr…

25/05/2022

Gedurende de verslagperiode heeft de MR, c.q. een geleding daaruit, formeel een
proces gemonitord en aan de hand hiervan gereflecteerd. Genoteerd op volgorde van
uitbrengen van informatie aanvraag.
Vergaderpunt
Geleding
Reflectie op proces promotie PMR
ronde (op) CLZ 2021-2022

Onderwerp
Reflectie (P)MR proces v…

Datum
04/04/2022

Hoofdstuk 3. Interne zaken
Ondersteuning
Gedurende de verslagperiode heeft de MR gebruik gemaakt van ondersteunende faciliteiten
van VERUS en AOB medezeggenschap.
Tijdens dit schooljaar heeft de medezeggenschapsraad twee maal contact gehad met de
medezeggenschapsraad hulplijn van AOB voor juridische informatie en vragen betreffende
de onderwerpen die dit jaar in de medezeggenschapsraad aan bod kwamen. Daarnaast is
met VERUS verkend welke mogelijkheden tot verdere scholing er voor de
medezeggenschapsraad voor de hand liggen.
Scholing
Enkele leden van de medezeggenschapsraad hebben zich daarnaast verdiept in
mogelijkheden voor onze medezeggenschapsraad middels het boek: De nieuwe
medezeggenschap in het onderwijs, F. Smit, 2017, Swp uitgevers, (ISBN: 9789088506185).
Samenwerking
In het schooljaar 2021-2022 hebben de leden van de medezeggenschapsraad onderling in
zeer goede verhoudingen kunnen functioneren, dit is ontzettend fijn en waardevol. Door de
grote bereidheid van de leden zich te verdiepen en in te lezen is dit jaar met veel inhoudelijke
stukken op een goede manier doorlopen.
De samenwerking en communicatie met de rector kenmerkt zich als formeel, met
gezamenlijkheid waar dat passend is en kan.
Door de grote impact van inhoudelijke dossiers dit jaar, te denken valt aan de - gevolgen van
de - herzieningen van de lessentabel, benaderd ieder een dossier vanuit de eigen rol.
Echter is dit gedurende dit schooljaar niet ten koste van een prettige samenwerking gegaan.
In het proces van het werven van een nieuwe rector voor onze school heeft de raad kennis
gemaakt met de nieuwe bestuurder van de CVO-groep. De samenwerking hierin was prettig.
De leden van de medezeggenschapsraad zien uit naar een gelijksoortige samenwerking in
het schooljaar 2022-2023.
Het schooljaar 2021-2022 is afgesloten met een gezamenlijke eten in Zeist na afloop van de
laatste vergadering. Hierin is afscheid genomen van de vertrekkende leden en de rector.

