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Schooljaar 2018-2019 

  



Voorwoord  

Voor u ligt het jaarverslag 2018-2019 van de medezeggenschapsraad van VSO Het Passer College te 

Rotterdam. In dit verslag legt de medezeggenschapsraad verantwoording af over de activiteiten en 

de resultaten van het schooljaar 2018-2019. De MR heeft instemming- en adviesrecht. Dit houdt in 

dat de MR de schoolleiding adviseert en/of, na overleg, instemming verleent of onthoudt aan 

voorstellen van de schoolleiding. Om die reden woont de locatiedirecteur van de school zoveel 

mogelijk de MR-vergaderingen bij: zij kan de ter tafel komende zaken zelf het best voorleggen en 

toelichten. 

In schooljaar 2018-2019 is de medezeggenschapsraad zevenmaal bijeen geweest. Dit jaar zijn 

uiteenlopende zaken aan de orde gekomen. Een aantal onderwerpen keert elk jaar of zelfs elke 

vergadering terug op de agenda. 

Inmiddels zijn we al weer een nieuw schooljaar gestart. Een jaar waarin voor de MR, net als voor de 

school, de betrokkenheid van de ouders van Het Passer College hoog op de agenda staat. Neem 

contact met een van ons op als u opmerkingen en/of vragen heeft.  

Namens de MR, 

Margriet van Vliet, Voorzitter MR VSO Het Passer College. 

  



Samenstelling MR HPC 2018-2019 

Ouderleden: 

Hendrine Suijker, voorzitter. 

Caja Rook 

Margriet van Vliet 

Caroline van der Esch 

 

Personeelsleden: 

Petra van Haaren, secretaris 

Michel Hagensteijn 

Sjoerd Schouten 

Sylvia Wesselo / Karin van Mil 

 

De MR is te bereiken via: mr@hetpassercollege.nl 

 

Behandelde onderwerpen 

Begroting (adviesrecht MR) 

Weerstandsvermogen is goed. We zijn de fraude goed te boven gekomen. Er worden investeringen 

gedaan in leerpleinen, vakgebieden, huisvesting en methoden. 

Tevredenheidspeiling 2017-2018 (adviesrecht MR) 

Drie punten die wij als Passer College oppakken: 

- Leren is Maatwerk: arrangementen beter laten aansluiten bij de maatschappij van nu. Denk aan het 

vernieuwde VMBO en de leerpleinen. 

- Leren in een professionele organisatie: Scholing in vakopleidingen en psychopathologie.  

- Leren in een gezonde organisatie: denk aan bestuur-directie-onderling, vertrouwen binnen een team. 

Dit speelt met name op de locatie Overschie. Er is een cultuurverandering ingezet.  

Ontwikkelingen in directie/afdelingsleiders (Adviesrecht MR) 

Het aantal scholen wat onder onze locatiedirecteur viel groeide. En wel in die mate dat er een 

verandering moest plaatsvinden om het werk behapbaar te laten blijven. 

De al zittende locatiedirecteur stuurt nu de Archipel, de Piloot en de Klein Coolstraat (Bits) aan. Er 

kwam een interim locatiedirecteur bij die Het Passer College aanstuurt. De locaties worden 

aangestuurd door de afdelingsleiders. 

Vanwege een nieuwe locatie en het ontstaan van een vacature door het vertrek van een 

afdelingsleider zijn er sollicitatierondes geweest. Hierin heeft de MR een actieve rol gehad. Zowel 

binnen de adviescommissie als binnen de sollicitatiecommissie. 

Inventarisatie Arbo en ziekteverzuimbeleid (informatief) 

De bovenschools directeur, directeur Passer, Arbo en een HR medewerker hebben de cijfers 

bekeken. We zitten onder de 6% verzuim dus geen zorgelijk percentage. 

Schoolplan / jaarplan (Instemmingsrecht MR) 

Het schoolplan is gemaakt voor vier jaar. Dit loopt nu nog tot 2020. Tussenevaluatie vindt plaats via 

het jaarplan. 
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Huisvesting (Adviesrecht MR) 

In de loop der jaren kan er veel veranderen. Zo ook bij ons. De ene locatie krijgt te maken met 

leegstand, het andere is gehuurd van de gemeente. Helaas hebben wij het in het bepalen en 

inrichten van locaties niet alleen voor het zeggen. De gemeente speelt hierin een belangrijke rol. Ook 

dit jaar was dit een gespreksonderwerp in de MR. Er zijn diverse scenario’s besproken. Voor nu heeft 

het geresulteerd in het verplaatsen van 1 TL naar de locatie Lage Land waardoor daar drie 

verschillende brugklassen ontstaan: 1 HV, 1 TL/H en 1 TL.  

Website (Adviesrecht MR) 

Het is ons opgevallen dat de website niet meer helemaal aansluit bij de school van nu. Dit is 

doorgegeven aan het MT. 

Formatie (Instemmingsrecht PMR) 

Er is een algemeen overzicht van de hoeveelheid formatie aan de MR voorgelegd. Een ingevuld plan 

is er nog niet omdat wij ook kampen met personeelstekort en er lopen nog sollicitaties. 

Schoolgids (Instemmingsrecht MR) 

Deze is doorgenomen. 

Schoolgeld (Instemmingrecht MR) 

Begin van het jaar zijn er vragen over de besteding van het schoolgeld bij de MR binnen gekomen. De 

MR heeft het MT verzocht dit voor haar inzichtelijk te maken. In de nieuwe schoolgids staat waar het 

geld aan besteed wordt. Het is een duidelijk overzicht. De MR heeft hier haar goedkeuring aan 

gegeven. 

Het geld wat betaald moet worden voor een werkweek valt niet onder het schoolgeld. Dit is een 

apart bedrag. De MR heeft ook hier haar goedkeuring aan gegeven. 

Gezonde school (Informatief) 

Er is een presentatie geweest over “De gezonde school”. De docenten hebben een cursus gevolgd 

over het (her)kennen van verslavingen op diverse gebieden. Er zijn voor sommige leerjaren 

lesprogramma’s. De informatieavond voor ouders is niet heel goed bezocht. Het beleid moet nog 

langs de MR komen. 

Werkverdelingsplan (Instemming PMR) 

Sinds dit schooljaar moet er, samen met het personeel, een werkverdelingsplan worden gemaakt. De 

taak van de MR is er op toe te zien dat dit hele traject volgens de afspraken in de cao verlopen. De 

MR heeft ingestemd met het werkverdelingsplan zoals het er nu ligt met een paar aantekeningen die 

in oktober terug op de agenda komen. 

Doorloopdagen (Informatief) 

Op alle locaties is een doorloop dag geweest. Alle facetten worden bekeken en met leerkrachten en 

leerlingen gesproken. Overal is deze dag heel goed gegaan. Overkoepelend is dat er overal rust 

heerst en de leerlingen zich veilig voelen. 

 

 



Vakantierooster/jaarrooster (Adviesrecht MR) 

Beide zijn besproken. 

Afscheid MR leden 

Tussentijds hebben wij afscheid genomen van een personeelslid. Zij is tijdelijk vervangen. Aan het 

eind van het jaar stoppen twee ouders en twee teamleden met de MR. In september worden de 

verkiezingen uitgezet. 

Overleg met bestuur en achterban 

De MR vergadert 6-8 maal per jaar. De agenda wordt opgesteld door de voorzitter en de secretaris. 

Aan het begin van iedere vergadering kunnen er nog agendapunten worden toegevoegd. 

Met bevoegd gezag 

Tijdens de vergadering kan de locatiedirecteur als adviserend lid (vertegenwoordiger van het 

bestuur) aanwezig zijn. Zij licht diverse agendapunten toe, doet mededelingen en beantwoordt 

vragen van de MR. 

 

Met personeelsleden 

Er zat het afgelopen jaar geen structuur in het overleg met de personeelsleden. Er is afgesproken dat 

de MR een vast punt op de agenda van de teamvergaderingen wordt. 

 

Met ouders 

We hebben ons na de gevolgde cursus verdiept in hoe we het contact met de ouders kunnen 

verbeteren. Het e-mailadres waarop wij altijd te bereiken zijn staat nu op de website. Tevens gaan 

we het komende schooljaar na iedere vergadering een nieuwsbrief uitbrengen waarin de 

gespreksonderwerpen vermeld worden. Deze zal via de mentoren verspreid gaan worden. 

 

Deskundigheid MR 

Dit schooljaar heeft de MR de basiscursus MR, gegeven door de VOO, gevolgd. Het doel is ieder jaar 

een scholing te volgen om onze deskundigheid te vergroten. Wij zijn tevens lid geworden van de VOO 

(Vereniging Openbaar Onderwijs), specialist op het gebied van medezeggenschap. 

Evaluatie schooljaar 2019-2020 

Dit schooljaar hebben wij als MR goede stappen gezet in de werking van de MR en in de 

samenwerking met andere partijen. Door de vele wisselingen op diverse plaatsen in de organisatie 

was dit een hele uitdaging maar zowel door de MR als MT/bevoegd gezag goed opgepakt. Komend 

schooljaar gaan wij dit versterken door te beginnen met een ambitiegesprek. Het ambitiegesprek 

richt zich op het verbeteren van de samenwerking tussen de MR en het bevoegd gezag met als doel 

het optimaliseren van het medezeggenschapsresultaat. 

Dat ook adviezen vanuit de MR serieus worden genomen blijkt wel uit het feit dat wij dit jaar o.a. 

advies hebben gegeven over de vakantieplanning in het jaarrooster en dit is overgenomen. Heel 

belangrijke gesprekspunten waren de huisvesting en de sollicitatierondes en ook hierin hebben wij 

een actieve rol gespeeld en zijn onze adviezen meegenomen en deels overgenomen. Hier zijn wij 

trots op. 


