Jaarverslag 2020 - 2021 MR ZWN
Algemeen:
Hieronder beschrijven wij de feitelijke werkzaamheden van de MR van ZWN tijdens het afgelopen
schooljaar. Maar allereerst dit; het was opnieuw een veelbewogen (corona)jaar en zeker binnen de
vrijescholengemeenschap lukt het niet altijd om maatschappelijke kwesties buiten de deur te houden.
Wat betreft de medezeggenschapsraden was het heel fijn om te constateren dat onderlinge discussies
kunnen worden gevoerd zonder dat dit persoonlijke verhoudingen negatief beïnvloedt. Met het oog op
zinvolle en betekenisvolle medezeggenschap hebben wij het afgelopen jaar fijn samengewerkt. Dit
betreft zowel de interne samenwerking tussen de drie vMR-en als de mogelijkheid tot overleg en
samenwerking met de bestuurder. Mooiste voorbeeld van die interne samenwerking bestond -wat mij
betreft- uit de gezamenlijke maaltijd in onze tuin. Dit was een dankbare mogelijkheid om de Zoomvergaderingen achter ons te laten. We hopen de leuke en ook nuttige samenwerking in het volgend
schooljaar op deze manier voort te zetten.
Mede namens de secretaris Marko Divkovic & Mariëtte van den Berg-van Wijlen, voorzitter MR van
stichting vrijescholen ZWN
Vergaderdata en werkwijze:
• De MR heeft drie keer met de bestuurder vergaderd via Zoom. Op 24 november 2020, 15 april 2021
en 24 juni 2021. Zij heeft twee keer vooroverleg gevoerd via de Zoom (23 november 2020, 13 april
2021) en kon één keer live (22 juni 2021) bij elkaar komen.
• Daarnaast hebben de deel-mr’en op de drie vestigingen (binnen de stichting aangeduid als “vMR”)
zes keer vergaderd. De uitkomsten van deze vergaderingen zijn niet in dit verslag meegenomen.
• De MR heeft dit jaar 2 bijeenkomsten (op 12 oktober 2020 en 15 februari 2021) met de Raad van
Toezicht gehad via Zoom.
Samenstelling:
1. De drie individuele vMR’en vaardigen 2 docenten, 1 ouder en 1 leerling af naar de mr.
2. Een ouder vanuit de vMR Leiden was dit schooljaar opnieuw voorzitter. De functie van secretaris is
opnieuw vervuld door een OP-lid uit Rotterdam. Tijdens de laatste overlegvergadering zijn zij voor
het schooljaar 2021-2022 als voorzitter en secretaris herbenoemd.
3. De fMR heeft drie bijeenkomsten gehad met de bestuurder en de controller: over de kaderbrief
2021, de begroting 2021 en de jaarrekening 2020. Lidmaatschap van de fMR werd ingevuld door de
voorzitters van de drie vMR-en. Na deze bijeenkomsten heeft de fMR schriftelijk verslag uitgebracht
aan de MR en de bestuurder.
Inhoudelijke onderwerpen
Corona
In november hadden wij weer te maken met een gedeeltelijke lockdown waarbij de scholen weer
gesloten waren, behalve voor de examenleerlingen. Dit betekent onder andere opnieuw online
lesgeven, dragen van mondkapjes en streamen van lessen. Net als vorig jaar zorgde dit voor de nodige
discussie, maar de invoering verliep over het algemeen een stuk soepeler. En ondanks gelijke landelijke
spelregels pakt iedere vestiging de situatie op een eigen manier op. In tegenstelling tot vorig schooljaar
gingen de CE’s dit jaar wel door, zij het met aangepaste herkansings-en slagingsregels. Ondertussen was
vanuit de politiek het NPO (Nationaal Programma Onderwijs) goedgekeurd waardoor de individuele
vMR-en uitgebreid met de schoolleiding hebben vergaderd om een duidelijk situatieschets te creëren en
concrete maatregelen te treffen voor onder andere het wegwerken leerachterstanden. Via Zoom zijn de
geplande overlegvergaderingen “gewoon” doorgegaan. Alle overlegvergaderingen van de MR zijn dit
schooljaar via Zoom gehouden.
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Sollicitatieprocedure nieuw RvT lid
Tijdens het afgelopen schooljaar heeft MR een nieuw lid van de RvT voorgedragen. Dit in navolging van
het wettelijke recht om een bindende voordracht te doen voor één lid. Om invulling te geven aan deze
bevoegdheid is de MR overeengekomen om de gehele sollicitatieprocedure samen met de RvT en de
bestuurder te voeren. Deze werkwijze is dermate goed bevallen dat de RvT de MR nadien heeft
uitgenodigd om ook bij volgende vacatures voor leden van de RvT een MR-lid af te vaardigen naar de
sollicitatiecommissie.
Samenwerking Rijnstreek
Reeds geruime tijd wordt gesproken over samenwerking tussen vrijescholen in Zuid-Holland. Recentelijk
heeft dit een impuls gekregen met verkennende gesprekken tussen ZWN en Rijnstreek, een stichting
met 3 PO-scholen in de Leidse regio. De bestuurder heeft de MR telkens geïnformeerd. Vanuit de MR
zijn hierover nadrukkelijk vragen gesteld. Tijdens dit schooljaar was de MR nog onvoldoende overtuigd
van de meerwaarde van een samenwerking. Wel heeft de MR ingestemd met het (laten) uitvoeren van
gedegen onderzoek. Eerder gestelde vragen vanuit de MR zouden in dat onderzoek moeten worden
beantwoord.
MR studiedag
De MR wil binnen haar geleding breder aandacht voor de financiële aspecten van de stichting. Per
vestiging verdiept zich nu één vMR-lid in de financiële stukken. Als dit lid van de fMR tijdelijk wegvalt of
zijn/haar vMR lidmaatschap wordt beëindigd, is er weinig expertise om de financiële stukken goed door
te nemen. Daarnaast wordt het als prettig ervaren om als MR samen kennis op te doen en ervaringen uit
te wisselen. Momenteel komt de MR elkaar alleen tijdens vergadering tegen, waardoor er weinig
gelegenheid is om de onderlinge samenwerking te vergroten. Afspraak is om begin schooljaar 20212022 een studiedag te organiseren op een externe locatie.
Overleg met Raad van Toezicht:
De MR heeft twee inhoudelijke gesprekken (op 12 oktober 2020 en op 15 februari 2021) met de RvT
gevoerd die beide keren via Zoom werden gehouden. Er is van gedachten gewisseld over de effecten
van corona op de scholen, zowel van sociaal, onderwijskundig als financieel perspectief. Dit zowel wat
betreft de individuele vestigingen als ook ZWN als stichting.
Vooruitblik 2021-2022:
In ieder geval aan de orde zal komen:
1. Ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus
2. Samenwerking PO Rijnstreek
3. LC en verruiming LD
4. MR studiedag
Overzicht werkzaamheden MR 2020- 2021
Instemming
24-11-2020
24-11-2020
15-04-2021

15-04-2021
24-06-2021

De MR stemt in het aangepaste Statuut, MR regelement, vMR reglement en
huishoudelijke regelement.
De MR stemt in met het interne jaarverslag 2019-2020
De MR stemt gedeeltelijk in met de notitie opslagfactor Nederlands. Rotterdam en
Den Haag naar 1,7. Opslagfactor Leiden wordt in de Leidse vMR besproken en later
teruggekoppeld.
De MR stemt in met het gewijzigde ZWN Examenreglement 2020-2021 i.v.m.
corona.
De MR stemt in met het interne jaarplan van 2021-2022
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Advies
24-11-2020

24-06-2021
24-06-2021

De MR geeft een positief advies met betrekking tot de kaderbrief en gaat akkoord
met het advies van de fMR.
De MR geeft een positief advies met betrekking tot de begroting en volgt het advies
van de fMR.
De MR benoemt onder meer de volgende punten in het advies met betrekking tot
de samenwerking PO Rijnstreek:
1. Onderzoek vermeende synergievoordelen m.b.t. de onderwijskwaliteit/ borging.
In hoeverre levert het ook daadwerkelijk resultaat op?
2. Doe breed onderzoek naar (een andere?) bestuurlijke inrichting van ZWN.
De MR is tevreden met het aantal taakuren dat voor de werkzaamheden als (v)MRlid is overeengekomen.
De MR heeft de volgende punten benoemd in het advies met betrekking tot de
samenwerking PO Rijnstreek:
1. De MR adviseert om ook de mogelijkheid te onderzoeken dat
Abbenbroekweg onderdeel wordt van PO Rijnstreek. Het huidige
onderzoeksvoorstel is te veel gericht op (bestuurlijke) fusie met ZWN.
2. De MR geeft een positief advies met het uitvoeren van het onderzoek.
De MR adviseert positief op de notitie van de bestuurder over de invulling van goed
werkgeverschap als onderdeel waarvan het aantal docenten in de LD schaal zal
worden verruimd. Over de inhoudelijke voorwaarden zal nader worden overlegd.
Gelden hiervoor komen beschikbaar vanuit een wijziging door de overheid van het
bekostigingsstelsel.
De MR is positief op de notitie rond “Levensfase Bewust Personeelsbeleid”.
Niettemin moet op de vestiging worden toegezien hoe dit in de praktijk wordt
uitgewerkt en toegepast.
De MR geeft het advies om de medewerkerstevredenheidsenquête om het jaar uit
te zetten, nu de respons consequent (te) laag is.
De MR volgt het advies van de fMR en adviseert positief over de jaarrekening 2020.
De MR geeft een positief advies over het bestuurlijk jaarverslag ZWN 2020

Notities
24-11-2020
24-06-2021

Notitie voorstel MR studiedag
Notitie benoemingsprocedure RvT leden

24-11-2020
24-11-2020

24-11-2020
15-04-2021

15-04-2021

15-04-2021

24-06-2021
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