Jaarplan Medezeggenschapsraad Christelijk Lyceum Zeist
schooljaar 2022-2023
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Inhoud
In dit document vindt u het jaarplan van de Medezeggenschapsraad van het Christelijk
Lyceum in Zeist voor het schooljaar 2022-2023. Dit jaarplan heeft als doel te komen tot een
werkplanning voor de leden van de medezeggenschapsraad van het Christelijk Lyceum
Zeist en inzage in de medezeggenschap van deze school voor diegene die hierin
geïnteresseerd zijn.
Dit document wordt gedurende het schooljaar 2022-2023 aangevuld en aangepast al naar
gelang de ontwikkelingen in het schooljaar.
Dit document bestaat uit de onderstaande onderdelen:
I.
II.
III.
IV.
V.

Samenstelling van de Medezeggenschapsraad CLZ
Werkwijze van de Medezeggenschapsraad van het CLZ
Werkplanning van de Medezeggenschapsraad CLZ in schooljaar 2022-2023
Ontwikkeling van de Medezeggenschapsraad in schooljaar 2022-2023
Reglementen van de Medezeggenschapsraad van het CLZ
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I.

Samenstelling van de Medezeggenschapsraad CLZ

In 2022-2023 bestaat de medezeggenschapsraad van het Christelijk Lyceum Zeist uit een
achttal leden verdeeld over de onderstaande vier geledingen.
I.

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

II.

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad bestaat uit twee afgevaardigde
ouders:
Marjo Zonnevylle en vacante positie.

II.

De personeelsgeleding van het onderwijs ondersteunend personeel bestaat uit één
afgevaardigde medewerker:
Caroline Engel.

III.

De personeelsgeleding van het onderwijzende personeel bestaat uit drie
afgevaardigde medewerkers: Noela de Goede, Erwin Lijklema en Vincent
Kraaijeveld.

In schooljaar 2022-2023 is Erwin Lijklema secretaris/vice-voorzitter van de
medezeggenschapsraad, Vincent Kraaijeveld is voorzitter.
In haar taken wordt de MR secretarieel ondersteund door Marianne Engel.
De medezeggenschapsraad is te bereiken via het adres en telefoonnummer van de school.
Daarnaast ook rechtstreeks via mr@clz.nl en in gesprek met de leden van de raad.
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II.

Werkwijze van de Medezeggenschapsraad van het CLZ

De medezeggenschapsraad van het Christelijk Lyceum Zeist komt tien maal per schooljaar
bij elkaar om medezeggenschap uit te oefenen. Hierin dient als uitgangspunt de Wet op
Medezeggenschap.
De MR vergaderingen van het Christelijk Lyceum Zeist bestaan uit drie delen
A.
Voorbespreken met alleen de leden van de MR:
In de voorbespreking worden de ingekomen stukken en de hoofdlijnen voor het
gedeelte van de vergadering met de rector besproken. Daarin heeft ook de status
van het betreffende onderwerpen; advies, informatie of instemming een plaats.
B.

Deel MR met de rector/genodigden:
In dit deel van de vergadering spreekt de medezeggenschapsraad namens haar
geledingen over punten in de school waarop medezeggenschap van toepassing
is. Dit binnen de kaders van de Wet op Medezeggenschap op scholen van 2017.

C.

Nabespreken met alleen de leden van de MR:
De medezeggenschapsraad spreekt het centrale deel (b) van de vergadering na en
maakt afspraken over (de uitvoering van) advies- en instemmingsaanvragen. Ook
maakt de medezeggenschapsraad afspraken over communiceren van besproken
punten tot aan de volgende vergadering.

MR-vergaderingen vinden plaats van 19.00 – 21.30 uur in het gebouw van het
Christelijk Lyceum Zeist aan de Lindenlaan 23 te Zeist en zijn openbaar.
Ook de agenda’s en notulen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar en in te zien via
de website (CLZ website tabblad MR) en Google Drive (MR Google Drive map 2022-2023)
van het CLZ. Notulen worden zo spoedig als mogelijk na een MR vergadering vastgesteld
en worden dan ook openbaar gemaakt middels de website en delen via Google Drive aan
medewerkers.
Voor het bijwonen van een MR-vergadering graag minimaal één werkdag voorafgaand aan
de vergadering aanmelden via mr@clz.nl.
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III.

Werkplanning van de Medezeggenschapsraad CLZ in schooljaar 2022-2023

Datum

Tijdstip

Soort

Planning voor MR onderling

Planning voor MR vergadering met
schoolleiding

05/9/2022

19.0021.30

MR - 1

-vaststellen vergaderdata MR schooljaar
2022/2023
-communicatie met achterban in schooljaar
-overleg met GMR / werving GMR
personeelslid
-voortgang van werving en selectie vaste
rector voor het CLZ

-kennismaking met interim rector
-start schooljaar
-speerpunten schoolregels
-planning openstaande evaluaties
-verwachtingen tav. inkomende stukken
vergadering 2.
-voortgang van werving en selectie vaste
rector voor het CLZ.

19/09/2022

19.0021.30

MR - 2

-afspraken nav. vergadering
-communicatie
-overleg GMR
-voortgang van werving en selectie vaste
rector voor het CLZ

-programma’s van toetsing en afronding:
instemming
-examenreglementen 20222023:
instemming
-deelformatieplan CLZ 20222023:
instemming
-schoolgids 20222023: instemming
-vrijwillige ouderbijdrage 20222023:
instemming
-duurzaamheid in de school; verwarming
beleid winter 22/23.
-NPO plan 2022/2023: instemming

31/10/2022

19.0021.30

MR - 3

-afspraken nav. vergadering
-communicatie
-overleg GMR
-voortgang van werving en selectie vaste
rector voor het CLZ

-formatieoverzicht n.a.v. teldatum 1 oktober
-jaarplan schoolleiding 20222023:
informatie en advies
-uitvoering van schoolplan: informatie
-financiële ondersteuning voor leerlingen uit
gezinnen die dit nodig hebben
-inzet van instituut homi voor
huiswerkbegeleiding

12/12/2022

19.0021.30

MR - 4

-communicatie
-afspraken nav. vergadering
-overleg GMR
-begroting 2023
-terugblik op proces van werving en selectie
vaste rector voor het CLZ
-functioneren MR tot kerstvakantie

-vakantierooster volgend schooljaar:
instemming via gmr, inventarisatie
-plannen voor ontwikkeling van onderwijs
aan afdelingen: informatie
-open dag CLZ
-evaluatie functioneren nieuwe
organisatiestructuur (2020/2021):
informatie

16/01/2023

19.0021.30

MR - 5

-communicatie
-afspraken nav. vergadering
-overleg GMR
-ontwikkelplan analyse bespreken

-C van het CLZ
-sociale acties op school
-financiën van het CLZ: informatie
-evaluatie NPO inzet gelden 20222023 tot
zover

13/02/2023

19.0021.30

MR - 6

-communicatie
-afspraken nav. vergadering
-overleg GMR

-duurzaamheid in de school
-keuzemogelijkheden afdelingen en
roosterdruk

13/03/2023

19.0021.30

MR - 7

-communicatie
-afspraken nav. vergadering
-overleg GMR

-prijzen van schoolkantine
-communicatie over ziekte en afwezigheid
personeel

5

11/04/2023

19.0021.30

MR - 8

-communicatie
-afspraken nav. vergadering
-overleg GMR
-jaarrekening 2022

-bespreken uitgangspunten
deelformatieplan komend schooljaar:
informatie
-evaluatie inzet van ontwikkeltijd:
informatie
-begroting CLZ 20232024

06/06/2023

19.0021.30

MR - 9

-communicatie
-afspraken nav. vergadering
-overleg GMR
-concept jaarverslag
-taakverdeling MR aankomend schooljaar

-vaststellen schoolgids: instemming
-vaststellen ouderbijdrage: instemming
oudergeleding
-bespreken uitgangspunten
deelformatieplan 20222023
-nascholingsplan komend schooljaar
-evaluatie taakverdeling en taakbelasting
afgelopen schooljaar

26/06/2022

16:0018:00

MR - 10

-communicatie
-terugblik op schooljaar
-jaarverslag vaststellen

-evaluatie taalbeleid
-vaststellen deelformatieplan: instemming
personeelsgeleding

26/06/2022

18:3020:30

Afsluiting met
gezamenlijk
eten

-terugblik op schooljaar
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IV.

Ontwikkeling van de Medezeggenschapsraad in schooljaar 2022-2023

Deze medezeggenschapsraad van het CLZ heeft twee jaar terug als geheel scholing
gevolgd over de Wet Medezeggenschap voor Scholen gevolgd. Nieuwe leden van de raad
wordt dit schooljaar de kans geboden een basiscursus medezeggenschaps in het voortgezet
onderwijs te volgen. Langer zittende leden hebben de mogelijkheid zich te specialiseren in
een bepaald onderdeel van de medezeggenschap (financiën, regelgeving,
kwaliteitsbewaking en beleidscyclus van de school).
Voor 2022/2023 heeft deze raad het voornemen meer betrokken te zijn aan de voorkant van
het proces van medezeggenschap. Door in de vergaderingen tijd te benutten om te spreken
over ontwikkeling van beleid en in gesprek te gaan met de schoolleiding hoe uitvoering te
geven aan de gezamenlijk gestelde doelen.
Daarnaast wordt er gekeken naar de mogelijkheid tot een observatie en reflectie van een
MR-vergadering te organiseren onder leiding van een deskundige MR consulent van
Verus/AOB/CNV.
Tot slot is er het voornemen vervolg te geven aan de in 2021/2022 gestarte collegiale
intervisie met de medezeggenschapsraad van het Revius Lyceum Wijk bij Duurstede.
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V.

Reglementen van de Medezeggenschapsraad van het CLZ

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 jaarplan 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.
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.
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