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De MR Gomarus College vertegenwoordigt alle vestigingen van de school. De verdeling is als volgt: 

 6 personeelsleden waarvan: 
o 4 docenten 
o 1 medewerker ondersteunend personeel  
o 1 medewerker dienstencentrum 

 3 ouders 

 3 leerlingen 
 

Voor deze samenstelling is gekozen om de medezeggenschap beter te borgen. Een bredere inzet van 

medewerkers heeft een positief effect op de besluitvorming. Er wordt gewerkt met een technisch 

voorzitter en een ambtelijk secretaris, die beiden geen lid zijn van de MR. Zij zijn aangesteld voor het 

stroomlijnen en bewaken van de processen. Het zorgt voor professionalisering van de MR. 

Gewerkt wordt met een groep van 6 leerlingen, al hebben ze met elkaar maar voor 3 stemmen 

stemrecht. Die 6 leerlingen hebben samen meer slagkracht en er vindt opleiding plaats van de jongere 

leerlingen. Dat werkt goed. De oudergeleding is het afgelopen jaar ook gegroeid naar 6 leden, waarbij 

ook geldt dat er stemrecht is voor 3 stemmen. De kwetsbaarheid van de oudergeleding is hiermee 

verkleind en ook bij hen is de slagkracht versterkt. 

Doelstelling van de MR was om scherper op de procedures toe te zien. Dat blijkt nog best lastig. Je 

wilt een coöperatieve partner voor de bestuurder zijn, maar ook een betrouwbare vertegenwoordiger 

van je achterban. Dat is soms strijdig met elkaar. Doordat de MR steeds professioneler wordt, lukt het 

ook beter om hierin de weg te vinden. 

Belangrijke onderwerpen in het afgelopen jaar waren de instemmingsaanvraag over het 

onderwijsconcept en de adviesaanvraag over het organisatiemodel voor de GSG. Er is akkoord 

gegeven op beide plannen. Verder is er ingestemd met beleid om pesten tegen te gaan. Een 

belangrijk punt voor ouders en leerlingen in de MR. 

Het is goed om speciaal de leerling-geleding te benoemen. Zij hebben in 2016 mooie prestaties 

geleverd. Ze hebben gezorgd voor meer bekendheid onder leerlingen door zelf locaties te bezoeken 

en ze hebben een prachtige concept voor de bestuurder gemaakt voor een volledig vernieuwd 

leerlingenstatuut. 

In het afgelopen jaar is Kees Heek als nieuwe bestuurder begonnen. Het eerste jaar zit er nu op. De 

samenwerking verloopt goed en er is over en weer vertrouwen. 

 

 

 

 

 


