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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 onderwijs service team 

 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. 

Het personeelsdeel heeft dit jaar een flinke wijziging ondergaan. Van de 6 leden zijn er 4 nieuw. De 

nieuwe groep is gestart met een MR-cursus om goed thuis te raken in de medezeggenschap. 

Binnen de MR wordt gewerkt 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. Het blijkt wel lastig het aantal ouders op 

6 te houden. 

Belangrijke onderwerp in het afgelopen jaar was de instemmingsaanvraag over het functiebouwwerk. 

Verder kwamen reguliere zaken als de vakantieregeling, de schoolgids en de ouderbijdrage aan de 

orde. Wat betreft de adviesaanvragen is positief advies gegeven op de start van een havo-bovenbouw 

in Leeuwarden. De leerling-geleding heeft ook dit jaar weer mooie stappen gezet. Eindelijk is het 

nieuwe leerlingenstatuut afgerond. Door inzet van de leerling-geleding is dit zover gekomen. 

De samenwerking met de bestuurder verloopt goed. Ook de samenwerking met de nieuwe 

bestuurssecretaris brengt veel goeds. Stukken worden tijdig en voorzien van uitleg aangeleverd. Al 

met al een goed jaar met mooie perspectieven voor de toekomst! 

 

 

 

 


