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Inleiding
De Medezeggenschapsraad (MR) van de Delftsche Schoolvereeniging
beschrijft in dit jaarverslag waar zij zich in het schooljaar 2019-2020 mee
bezig heeft gehouden.
Dit schooljaar was een bijzondere; tussen maart en juni dit jaar waren de
leerlingen thuis vanwege COVID-19.
De MR heeft als hoofdzaak het toetsen van het schoolbeleid volgens het
schoolplan en activiteitenplan. Op basis van wettelijke regelgeving wordt
gevraagd om instemming en/of advies, waardoor het schoolbeleid formeel
uitgevoerd kan worden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om
ongevraagd advies uit te brengen.
De MR werkt met in achtneming van wat is bepaald in:
•
•
•

Het medezeggenschapsstatuut
Het medezeggenschapsreglement
Het huishoudelijk reglement

In het Medezeggenschapsreglement zijn de bevoegdheden en de rechten
die aan de MR zijn toegekend opgenomen:
•
•
•
•
•
•

Informatierecht
Adviesrecht
Instemmingsrecht
Recht op overleg
Initiatiefrecht
Informatieverschaffing door bestuur/gemandateerde gezag

Wij schrijven dit verslag primair voor de twee groepen die wij
vertegenwoordigen; leerkrachten en ouders van DSV.
Uiteraard is dit document beschikbaar voor alle andere geïnteresseerde
lezers.
Hoewel de populatie leerlingen op DSV meer en meer een anderstalige
achtergrond heeft, hebben we ervoor gekozen dit verslag alleen in het
Nederlands op te stellen.
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Samenstelling MR schooljaar 2019-2020
De samenstelling van de MR dit schooljaar was:
Naam

Geleding

Rol

Zitting sinds

Dennis
Janssen

Personeel voorzitter 2017

Thijs de
Koning

Personeel

2017

Madeleine
van den Berg

Personeel

2018

Vera Pohlert

Personeel Aspirant
lid

Sabine Erkul

Personeel Aspirant
lid

Lara
Brugmans

Ouder

2018, MR
verlaten in
oktober 2019

Eddy
Schippers

Ouder

2018

Erwin
Witteman

Ouder

Annelies
Ippel

Ouder

secretaris 2019,
opvolger Lara
Brugmans
2018

Dennis Janssen en Thijs de Koning nemen afscheid van de MR bij het
einde van het schooljaar. Vera Pohlert en Sabine Erkul nemen hun plaats
in namens de leerkrachten.
Na het vertrek van Dennis Janssen neemt Erwin Witteman de rol van
voorzitter over. De vacature van secretaris wordt overgenomen door de
personeelsgeleding.

Vergaderingen
De MR heeft in het schooljaar 2019/2020 nagenoeg iedere maand
vergaderd. Op de agenda stonden een aantal jaarlijks terugkerende
onderwerpen zoals het schoolplan, het jaarplan en het formatieplan.
Daarnaast speelden dit jaar vele actuele onderwerpen. De belangrijkste
staan hieronder kort beschreven. De overleggen tot april 2020 waren in
afwezigheid van directie en/of bestuur.
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Tot de directie behoren in 2019/2020 Jan Punt en Isolde Hooijmans.
Vanuit het bestuur waren René Honing, Arnaud van Oers en Lara
Brugmans in een of meerdere overleggen met de MR aanwezig.
De MR heeft vanaf maart 2020 vergaderd via MS Teams.

Beleidsstukken
Beleidsstukken die de MR in schooljaar 2018/2019 heeft goedgekeurd in
het kader van de inspectieronde.
1.
2.
3.
4.
•
•
•
•
•
•
•
•
5.
6.

Bestuur jaarplan
professionaliseringsbeleid (zie attachment)
professioneel statuut (zie attachment)
veiligheidsplan (zie attachment)
bijlage: BHV-plan
bijlage: calamiteitenplan
bijlage: ontruimingsplan
bijlage: gedragsregels en pestprotocol
bijlage: hygiëneprotocol
bijlage: huiselijk geweld
bijlage: protocol medisch handelen
bijlage: rouwprotocol
Arbo beleidsplan 2020 - 2023
Ziekteverzuimbeleidsplan 2020

Iedere vergadering is een batch van deze stukken doorgenomen en
voorzien van opmerkingen. De opmerkingen zijn gedeeld met de directie
in een bilateraal overleg.

Sollicitatie procedure directeur
De MR heeft plaatsgenomen in de Benoemings Advies Commissie (BAC)
voor de nieuwe directeur van DSV. De afvaardiging bestond iedere ronde
uit een lid van PMR (Personeelsgeleding) en een lid van de OMR
(Oudergeleding).

Formatie
De MR heeft het formatieplan voor 2020/2021 doorgenomen en voorzien
van kritische opmerkingen. Deze opmerkingen zijn gedeeld met de
directie.

4

Ook dit jaar was het zelfs voor DSV niet eenvoudig om vervanging te
vinden voor vertrekkende en uitgevallen leerkrachten. De MR heeft haar
zorg uitgesproken over de inzet van niet-bevoegde leerkrachten. Na
consultatie met het bestuur zal de MR de directie verzoeken om een
vervangingsplan op te stellen naar Haags voorbeeld.

Loden leidingen
De MR heeft om inzicht gevraagd in de aanwezigheid van loden leidingen
in het schoolgebouw. Deze waren wel aanwezig, echter niet op de locatie
waar leerlingen gebruik maken van watervoorzieningen.

COVID-19
Zoals al aangegeven stond de tweede helft van het schooljaar in het teken
van de maatregelen rondom COVID-19.
De MR heeft al in januari 2020 aandacht gevraagd voor COVID-19 en
gevraagd hoe de directie zich hierover informeerde. Maatregelen vanuit de
overheid waren op dat moment nog niet aan de orde.
De MR heeft instemmingsrecht gehad (en uitgeoefend) voor het
openingsplan. Met kanttekeningen heeft de MR ingestemd met het
openingsplan.
De OMR heeft instemmingsrecht gevraagd en niet toegekend gekregen
over het afgelasten van het schoolkamp voor groep 8. In een gespek
tussen OMR en directie is geconcludeerd dat de OMR het besluit van
directie voor aflasten respecteert. Daarnaast concludeerden OMR en
directie dat eerdere betrokkenheid van de OMR bij dit besluit wenselijk
was geweest.

Scholing
Dit schooljaar hebben geen MR leden training gevolgd.

Tot slot
De Delftsche School Vereeniging is een prachtig instituut dat zichzelf blijft
uitvinden. Met betrokken leerkrachten en betrokken ouders. Waarbij
respect moet zijn voor ieders rol. De MR zet zich ervoor in om een
positieve bijdrage te leveren aan het kunnen vervullen van de specifieke
rollen binnen de Vereniging.
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De ontwikkelingen rondom COVID-19 en de verandering van de
governance structuur van DSV geven aanleiding voor de MR om zelf
verder te professionaliseren. Dat houdt in dat meer gestuurd wordt op de
formele bevoegdheden van de MR.
En dat houdt in dat de MR zich wil kunnen verantwoorden naar haar
achterban door het vastleggen van zowel vragen als adviezen.
Wel met behoud van de relatie met zowel directie als bestuur van DSV.
Hiervoor geldt het credo “hard op de inhoud - zacht op de relatie”.
De MR kijkt uit naar de samenwerking met Daphne Sprenkeling in het
schooljaar 2020/2021 in haar rol als nieuwe vaste directeur.
Ook het komende schooljaar willen wij als MR weer met enthousiasme
onze rol vervullen en zullen we kritisch opbouwend meekijken en
meedenken met zaken die ons worden voorgelegd. Heeft u onderwerpen
die naar uw mening besproken moeten worden of heeft u vragen en/of
opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op via mr@dsv-delft.
U kunt ons ook aanspreken in en om de school.
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