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Voorwoord 

Voor jullie ligt het jaarverslag van de MR van het schooljaar ’20-’21. De 
Medezeggenschapsraad toetst het gevoerde en voorgenomen beleid op het Griftland 
College op positief-kritische wijze. Bij veel onderwerpen heeft de MR instemmings- dan wel 
adviesrecht.  

We streven naar een school waar het voor personeel en leerlingen prettig leren en werken 
is. We werken mee aan een slagvaardige, transparante organisatie. We vinden het belangrijk 
dat beleidsplannen een vertaling zijn van een breed gedragen en duidelijk verwoorde visie. 
We voelen ons vrij om ook zelf onderwerpen op de agenda te zetten.  

In het afgelopen schooljaar heeft de MR weer een groot aantal onderwerpen besproken. 
Sommige onderwerpen staan jaarlijks op de agenda, andere worden door de MR zelf 
aangedragen of zijn het gevolg van besluiten van overheidswege of van onze eigen 
schoolleiding.  

Opmerkingen en vragen van collega’s, ouders en leerlingen over hoe er beleid gemaakt en 
gevoerd wordt op onze school nemen we graag mee in onze vergaderingen. Mocht je dus 
iets kwijt willen, schroom dan niet om naar ons toe te stappen.  
 

 
SAMENSTELLING MR 
 
De MR bestond in schooljaar 2020-2021 uit de volgende leden: 

• Personeel: Aline Hijink (t/m december), Marcel Hes (vanaf maart), John van de Pol, 
Inge Zwierink, Marjolijn Stam, Liesbeth Nooteboom, Wiechert de Ruijter (voorzitter), 
Ilse Land (secretaris) en Lisa Arts (notulist) 

• Ouders: Aisha Brandon, Bettie Vermeulen, Margriet van Wijk en Marjolein van 
Campen. 

• Leerlingen: Sophie Schneider, Dave van Wijk, Caitlin Benschop, Sahar Shinwari 
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TERUGBLIK  
 
Wat een jaar! De MR heeft in het afgelopen schooljaar zeven van de acht geplande 
vergaderingen vergaderd, soms op school, soms online. De vergadering van 4 februari is 
komen te vervallen. Covid-19 heeft een stempel gedrukt op onderwerpen die tijdens de 
vergaderingen naar voren zijn gekomen. Het leek soms wel alsof dit virus iedereen in een 
greep hield. De schoolleiding moest steeds alert zijn op veranderingen. Er werd al direct bij 
de aanvang van het schooljaar rekening gehouden met verschillende scenario’s. Er is hard 
gewerkt aan onderwijs op afstand. We zijn als MR op de achtergrond goed geïnformeerd en 
waar nodig ook betrokken geweest bij de besluitvorming. Het uitgangspunt van de MR is 
steeds geweest om zoveel mogelijk leerlingen op school te houden en om het onderwijs ‘zo 
goed en gewoon als mogelijk’ doorgang te laten vinden.  
Vanwege het virus en alle zaken daar omheen zijn andere onderwerpen door tijdsdruk naar 
achter geschoven. Het Schoolplan 20-24 is daarom Schoolplan 21-25 geworden. Tweemaal is 
er een extra vergadering ingelast, om alle onderwerpen toch zorgvuldig te kunnen 
behandelen. We kijken met trots terug op het afgelopen jaar; de school heeft zich ondanks 
bijzondere en lastige omstandigheden goed staande gehouden, de sfeer is positief en de 
inzet van eenieder is actief en meedenkend.  
Hieronder volgt een overzicht van de meest besproken onderwerpen.  
 
 
Covid-19 
Als MR hebben we kritisch meegekeken met de besluitvorming van het MT. Wanneer is een 
situatie een ‘crisis’? En hoe lang duurt ‘tijdelijk’? Belangrijk vonden wij het om perspectief te 
kunnen bieden. Tegelijkertijd bleek niemand over een glazen bol te beschikken.  
De MR is ook kritisch geweest ten opzichte van de communicatie over de besluitvorming. 
Sommige zaken leken erg snel besloten en belandden rauw op de daken van collega’s. 
Persoonlijke situaties waren soms lastig. Als MR hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk 
uit te zoomen. Nadrukkelijk hebben we gekozen om constructief met het MT samen te 
werken en dit te doen vanuit vertrouwen.  
 
 
Schoolplan 20-24 (21-25)  
Op twee extra ingelaste vergaderingen van 5 januari en 17 juni is alleen gesproken over het 
schoolplan. De richting die de school inzet in het plan wordt door de MR onderschreven, 
maar de belangrijkste feedback is geweest dat de ambitie te hoog was en te snel concreet 
werd gemaakt. Leerlingen spreken de behoefte uit om structuur te behouden en niet té 
expliciet in te zetten op minder contacttijd. Op 17 juni bleek dat het MT veel van onze 
feedback heeft overgenomen. Op de vergadering van 24 juni heeft de MR de laatste 
wijzigingen gewenst en een week later is online ingestemd met het schoolplan ’21-’25.  
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Begroting 2021 en Herstelplan 
De lumpsumcommissie heeft haar bezorgdheid uitgesproken over de financiële positie van 
het Griftland. Het afgelopen jaar heeft de commissie regelmatig met het MT gesproken over 
het verbeteren van de financiële processen en het op orde brengen van het huishoudboekje. 
In dit kader heeft het MT een herstelplan geschreven dat in de MR en met de MR is 
besproken. In het herstelplan worden maatregelen voorgesteld die rechtstreeks gevolgen 
zullen hebben voor personeelsleden. Een voorbeeld uit het herstelplan is het reviseren cq 
aanpassen van het huidige taakbeleid, waarin de nodige "lucht" zit.   De MR volgt deze 
ontwikkelingen vanzelfsprekend op de voet.  
 
 
Mentoraat 
De kwestie mentoraat bovenbouw is een slepende kwestie geworden. Er zijn beloftes 
gedaan die niet waargemaakt zijn en de MR heeft dit veelvuldig geagendeerd. Heikel punt is 
welke taken er vallen onder de mentor en welke niet (meer)? Bij voorkeur ziet de MR wat 
het mentoraat betreft een leerlijn ontstaan van klas 1 tot 6.  
 
 
Nationaal Programma Onderwijs 
Er is een hoop (tijdelijk) geld beschikbaar voor de komende twee jaar. Het idee van de 
kleinere klassen is door de MR omarmd. Dit kan taakverlichting geven bij docenten en extra 
aandacht aan leerlingen bewerkstelligen. De suggestie aan het MT om een oproep in het 
MWB te plaatsen voor verdere brainstorm over besteding van de gelden is door het MT 
overgenomen. Na de zomervakantie zullen hierover verdere knopen worden doorgehakt.  
 
 
Huisvesting 
Op 10 december werd aangekondigd dat het Griftlandcollege een nieuw gebouw mag 
krijgen. Vanuit de MR zal Liesbeth Nooteboom mee gaan denken met plannen voor de 
nieuwbouw.  
 
 
Formatieplan 
In het formatieplan werd duidelijk dat er behoorlijk is gesneden in het taakbeleid, zoals de 
MR dit had geadviseerd. We zijn als MR scherp geweest op de communicatie van 
teamleiders met collega’s die het verminderen van taakruimte aangaat. Deze communicatie 
verliep niet altijd even zorgvuldig in onze optiek.  
We hebben tevens onze zorg uitgesproken over het schrappen van taakruimte, terwijl de 
verwachting is dat de taak nog wel wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld bij de werkweken, waar 
de taakruimte naar 0 was teruggebracht. In de vergadering van 24 juni is het formatieplan 
besproken. Een week later is online ingestemd met de definitieve versie ervan.  
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En verder… 
En verder hebben we besproken:  
 

Protocol Alcohol en Drugs 
 

ingestemd 1 oktober 2020 

Verzuimprotocol ingestemd 1 oktober 2020 
Vakantieregeling ingestemd 10 december 2020 
Wijzigingen PTA’s ingestemd Meerdere 

vergaderingen 
Extra herkansing Tweede Fase 
TW3 

ingestemd 4 maart 2021 

Wijziging 
arbeidsovereenkomsten 

ingestemd 1 april 2021 

Fietsplan ingestemd 24 juni 2021 
Regeling vergoeding ARBO ingestemd 24 juni 2021 
Bindingstoelage OOP ingestemd 24 juni 2021 

 
 
VOORUITBLIK 
De MR hoopt dat het komende schooljaar een stabieler jaar zal zijn. Er staat genoeg op de 
agenda. Een nieuw gebouw, een nieuw schoolplan, een financiële situatie die nog beter op 
orde gebracht moet worden. Allerlei dingen die elkaar ook raken. De school bruist en zit vol 
mooie plannen. De MR heeft als taak om erop toe te zien dat de ambitieuze 
toekomstplannen, het liefst structureel, verwezenlijkt zullen worden, waarbij als 
uitgangspunt geldt dat we liever een paar dingen goed doen, dan een heleboel dingen half. 
 
 
TOT SLOT 
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en kunnen dus door ouders, personeel en 
leerlingen worden bijgewoond. De notulen van de MR vergaderingen zijn, na te zijn 
vastgesteld in de volgende vergadering, op te vragen bij de secretaris Ilse Land, 
i.land@griftland.nl 
 
De vergaderingen voor volgend schooljaar zijn gepland op: 

• 30 september 
• 4 november 
• 9 december 
• 3 februari 
• 10 maart 
• 7 april 
• 19 mei 
• 23 juni 
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Denkt u als personeel of ouders dat een bepaald onderwerp op de agenda van de MR moet 
komen? Dan horen we dat graag van u.  
 
Namens de MR,  
 
Lisa Arts (notulist) 
9 juli 2021 
 
 


