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“Medezeggenschap is een investering in de
kwaliteit van het onderwijs”
Medezeggenschap bij stichting openbare scholengemeenschap Piter Jelles;
er zijn twee soorten raden die een rol spelen in de medezeggenschap van de stichting
OSG Piter Jelles. Dit zijn de medezeggenschapsraad (MR) en de deelraad (dMR) op
schoolniveau. Elke school binnen Piter Jelles heeft een eigen deelraad.
De MR bespreekt alle aangelegenheden op overkoepelend niveau en geeft advies
en/of instemming bij beleidszaken en samenwerkingsovereenkomsten, projecten
enz.
De deelraad (dMR) bespreekt alle aangelegenheden die voor de eigen school van
belang zijn.
Het College van Bestuur (CvB), de Medezeggenschapsraad (MR) en de deelraden
hebben een gezamenlijk belang bij goede medezeggenschap, dat is gericht op het
komen tot goede besluiten tot het te voeren beleid en het zorgen voor draagvlak
hiervan.

Visie
De belangrijkste taak van de medezeggenschapsraad (MR) is opkomen voor de
belangen van hun achterban met oog voor het algemeen belang van de
scholengemeenschap.
De medezeggenschapsraad is geen verzameling individuen met persoonlijke wensen
die via de MR worden geventileerd: het is een orgaan van de scholengemeenschap.

Missie
Kerndoelen:
Proactief, samenwerken, kwaliteit (professioneel, deskundig, efficiënt en slagvaardig)
De MR overlegt als serieuze (sparring)partner met het CvB. Geen wij-zij denken maar
vooral samenwerkingsgericht met een open cultuur in het belang van de
scholengemeenschap.
Met elkaar continu het gezamenlijke resultaat verbeteren. Optimaal functioneren
door de bereidheid van de overlegpartners om vertrouwen te bieden en het creëren
van een open omgeving.
Ontplooiingsmogelijkheden en werkplezier nemen een belangrijke plaats in.
De MR- leden scholen zich regelmatig bij door deel te nemen aan seminars,
congressen en trainingen.
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Samenstelling medezeggenschapsraad Piter Jelles
Sinds 5 april 2016;
Geleding:
Personeel
Ouder
Personeel
Personeel
Personeel
Ouder
Leerling
Leerling

Jan Gietema (voorzitter)
Margreeth Themmen (vice-voorzitter/ penningmeester)
Nynke Hagen
Teresa Hallmann
Arjen Bos
Jeannette van der Linde- Tadema
Manon Postma
(vacant)

Verkiezingen
Er
is
een
speciale
website
voor
de
MR
verkiezingen
http://startpagina.pj.nl/verkiezingen/ De verkiezingsprocedure van
vastgelegd in het medezeggenschaps-reglement MR Piter Jelles.
De MR bestaat uit acht leden:
•
vier personeelsleden
•
twee ouders
•
twee leerlingen.
De zittingsperiode voor de leden van de MR is,
•
twee jaar voor ouders,
•
twee jaar voor leerlingen,
•
drie jaar voor personeelsleden

ontwikkeld
de MR is

Tussentijdse verkiezingen leerling 15 november 2016
Na de verkiezingen voor de ouder- en leerling geledingen in maart 2016 bleef nog
een plaats bij de leerlinggeleding van de MR vacant. De MR heeft daarom besloten
tussentijdse verkiezingen voor de leerlinggeleding uit te schrijven. Uit de vier
leerlingen die zich kandidaat hebben gesteld is Bernard van de Meeberg met de
meeste stemmen gekozen.
Reguliere verkiezingen personeel 29 maart 2017
In april 2017 eindigde de zittingstermijn van de vier MR-leden van de
personeelsgeleding.
Twee personeelsleden hadden zich verkiesbaar gesteld, nl. Arjen Bos en Nienke
Wijbenga- Hagen. De twee overige personeelsleden, Jan Gietema en Teresa
Hallmann waren niet herkiesbaar. Na een wervingsactie hebben in totaal vijf
personeelsleden zich kandidaat gesteld. Vijf kandidaten en vier zetels beschikbaar,
betekent verkiezingen.
Op 29 maart 2017 werden er verkiezingen gehouden. Totaal aantal stemgerechtigden
die een stem uit hebben gebracht: 189, opkomstpercentage: 32%
Arjen Bos, Nienke Wijbenga-Hagen, Magda Postma en Frederique de Vries zijn met
de meeste stemmen gekozen.
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De samenstelling MR per april 2017:
Personeel
personeel
personeel
personeel
ouder
ouder
leerling
leerling

Arjen Bos (voorzitter)
Nienke Wijbenga-Hagen
Magda Postma
Frederique de Vries
Margreeth Themmen (vice- voorzitter)
Jeannette van der Linde - Tadema
Manon Postma
Bernard van de Meeberg

Activiteiten MR
Vergaderingen MR
DB-overleg, tenminste 4 weken vóór MR-OV vergadering
Dit is een overleg van de voorzitter en vicevoorzitter van de MR (het zgn. DB) met
het CvB. In dit overleg wordt de concept- agenda besproken en welke instemming
en/of adviesaanvragen en overige informatie de MR kan verwachten.
MR-vergadering, maandelijks (2 weken vóór MR-OV vergadering)
Dit is een (eigen) intern overleg van de MR, o.a. ter voorbereiding op de
overlegvergadering met het CvB.
MR-OV vergadering, twee maandelijks
De MR vergadert met het CvB om antwoorden op vragen te krijgen, informatie uit
wisselen, adviezen te bespreken en een standpunt voor te bereiden.
De MR overlegvergadering is gericht op besluitvorming en advisering.
In 2016-2017 heeft de MR regelmatig vergaderd;
 tien maal een MR-vergadering
 zes maal een MR-OV vergadering
Extra bijeenkomsten
31 augustus 2016: Themabijeenkomst inzake de jaarplanning MR/ CvB 2016- 2017
5 oktober 2016: Kennismaking met de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht
26 oktober 2016: Themabijeenkomst inzake het strategisch perspectief Piter Jelles

Raad van Toezicht
Volgens de wet Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen (per 1-1-2017)
vindt ten minste twee keer per jaar overleg plaats tussen het de MR en de RvT. In
de RvT vergadering 4 oktober is besloten dat de RvT op 8 februari 2017 en op een
nog nader te bepalen datum in de herfst van 2017 bij de MR zal aanschuiven.
8 februari 2017: MR vergadering met Raad van Toezicht (RvT)
Op de agenda: ter bespreking verkenning bestuurlijke samenwerking Simon Vestdijk
en Piter Jelles. Karakter een eerste open bespreking, geen formele standpuntbepaling
van MR en RvT.

5

Besproken onderwerpen en gebruik bevoegdheden medezeggenschap
Ingekomen instemming- en of adviesaanvragen:
De








De









MR heeft positief geadviseerd inzake de volgende aanvragen:
Advies beleid PJ vrijwilligers
Advies ICT Perspectief
Advies MR inzake Inrichtingsplan Herijking sturing en ondersteuning binnen Piter
Jelles Advies MR inzake Samenwerking PJ en SC Cambuur
Advies MR inzake Samenwerking Sevenwolden
Advies MR zomerschool 2017
Advies nieuwbouw Samenwerkingsovereenkomst Campus Kollum
Advies tijdelijke huisvesting Samenwerkingsovereenkomst Campus Kollum
Adviesaanvraag verdeling taken College van Bestuur 2016-2017 organisatie
inrichting PJ
MR heeft ingestemd met de volgende aanvragen:
Instemming Kader examenreglementen PJ 2016-2017
Instemming aanvraag Regeling Ombudsman Piter Jelles
Instemming aanvraag Reglement voor computer- en netwerkgebruik PJ
Instemming beëindiging sociaal statuut Pompebled
Instemming en Advies vakantieregeling 2017-2018
Instemming functiebeschrijving directeur niveau 13
Instemming MR inzake Incidenten Handelingsprotocol Schoolveiligheid
Instemming samenstelling Raad van Toezicht PJ en bindende voordracht

Bijzonderheden inzake advies en instemmingsaanvragen:
Adviesaanvraag inzake PJ Academie, onjuist gevolgde procedure.
Op de MR-OV vergadering 28 juni 2017 heeft het CvB ter vergadering een
agendapunt toegevoegd inzake PJ Academie. De PJ-Academie valt onder het
adviesrecht van de MR (WMS art.11. e. deelneming of beëindiging van deelneming
aan een onderwijskundig project of experiment, dan wel vaststelling of wijziging van
het beleid ter zake)
Tijdens de vergadering heeft het CvB het toegevoegde vergaderpunt toegelicht.
Het CvB handelde zodoende in strijd met artikel 8 en 17 van de WMS:
‼ De MR is in strijd met artikel 8 WMS niet tijdig en inhoudelijk geïnformeerd.
‼ Aan de MR is in strijd met artikel 17 aanhef en sub a WMS niet op een zodanig
tijdstip advies gevraagd dat het advies van wezenlijke invloed kan zijn op de
besluitvorming. Volgens vaste jurisprudentie van de LCG behoort een aanvraag
gemotiveerd en gedocumenteerd te zijn.
De MR handelt vanuit een zorgvuldigheidsprincipe en kan derhalve alleen adviseren
onder overlegging van een gemotiveerd en gedocumenteerd adviesverzoek en de MR
behoort voldoende tijd en gelegenheid te hebben om de achterban over het
voorgenomen besluit te raadplegen.
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Het CvB heeft zich, na de schriftelijke reactie van de MR, nogmaals goed verdiept in
dit dossier en de verschillende reacties gewogen en opties overwogen.
De conclusie is dat het niet verstandig is om de invoering per 1 september door te
zetten. Het onderwerp is in het kader van het strategisch perspectief (verbinden) te
belangrijk. Het CvB zal de PJ Academie niet met ingang van het nieuwe schooljaar
implementeren.
In de komende tijd gaat het CvB in het CMT met elkaar in het gesprek over de (wijze
van) implementatie op een later moment. Er ligt een goede basis dus er hoogstens
sprake van uitstel en uitdrukkelijk geen afstel.
Verkenning bestuurlijke samenwerking Simon Vestdijk en PJ
Op initiatief RSG Simon Vestdijk is er een verkennend onderzoek uitgevoerd naar
de wenselijkheid en mogelijkheden van verdergaande samenwerking tussen OSG
Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk. Op 8 februari 2017 heeft de MR gezamenlijk met
enkele leden van de Raad van Toezicht het rapport “Verkenning bestuurlijke
samenwerking Simon Vestdijk en Piter Jelles” van BMC advies met jullie besproken.
Dit was een eerste open bespreking en niet bedoeld als een formele
standpuntbepaling. Het rapport is toegelicht en een aantal vragen zijn beantwoord.
De conclusie was dat een deel van de vragen pas kan worden beantwoord als er
aanvullend onderzoek is uitgevoerd.
Op 16 februari 2017 heeft de MR van het CvB de vraag gekregen hoe de MR staat
tegenover de verdere uitwerking van een haalbaarheidsonderzoek.
Op de MR vergadering 8 maart 2017 heeft de MR dit besproken en het volgende
geconcludeerd; het besluit kan alleen zorgvuldig worden voorbereid en genomen op
basis van zorgvuldig onderzoek naar de feiten en belangen. Daarmee wordt de
procedure goed gevolgd en kan er deugdelijke besluitvorming plaatsvinden.
Ook de MR is van mening dat een haalbaarheidsonderzoek hiervoor nodig is.
Leerlingenstatuut (ter instemming leerlinggeleding, WMS 14,3,b)
Afspraak: gezamenlijk met de leerlinggeleding van de MR wordt een (wettelijk en
actueel) leerlingenstatuut opgemaakt, wat geldt voor alle scholen bij Piter Jelles,
deze wordt aangeboden bij het CvB ter vaststelling en daarna ter instemming
aangeboden aan de leerlinggeleding van de MR.
Per leerlingenraad kan daarna een leerlingenreglement worden opgesteld, deze kan
dan op schoolniveau worden ingevuld. (instemming deelraad) (voorbeeld
beschikbaar)
De leerlingen van de MR hebben a.d.h.v. voorbeeld leerlingenstatuut van het LAKS
een leerlingenstatuut PJ in concept opgesteld, daarbij rekening houdend met de
bestaande protocollen en beleidsplannen van PJ. Op 8-3-2017 was het concept
leerlingenstatuut PJ klaar. Op 22-3-2017 hebben de leerlingen een gesprek met de
beleidsadviseur leerlingenzorg PJ en gezamenlijk het concept doorgenomen.
Na dit gesprek zijn er nog een aantal wijzigingen/aanvullingen in het statuut
opgenomen.
Op 15-6-2017 was het leerlingenstatuut klaar voor aanbieding aan CvB.
Op agenda MR-OV vergadering 28-6-2017 ter bespreking. Het CvB heeft het
leerlingenstatuut in het CMT aan de orde gehad. Zijn zeer content over de inbreng
van de leerlingen en het proces tot nu toe. Het CvB stelt voor om in klein comité met
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de beleidsmedewerkers sommige punten nog door te nemen om juridisch een en
ander af te dekken. Na deze bespreking zal het leerlingenstatuut officieel door het
CvB ter instemming aan de leerlinggeleding van de MR worden aangeboden.

Informatierecht
De MR heeft in het schooljaar 2016-2017 gevraagd en ongevraagd informatie van
het CvB ontvangen, onder andere:
 tussentijdse evaluatie van de inkoop – Pompeblêd
 brief van de inspectie over het bestuursgesprek van 5 juli 2016
 ziekteverzuim Piter Jelles
 begroting pj 2017
 besluit pj Fiscfree budget 2017
 jaarverslag 2015-2016 van de ombudsman van osg Piter Jelles
 jaarverslag 2014-2015 van de vertrouwenspersoon van de GGD
 privacy en security Afas klantportal (info bewaren persoonsgegevens)
 brief van de gemeente Leeuwarden over de goedkeuring jaarstukken Piter Jelles
kalenderjaar 2015
 ondertekende samenwerkingsovereenkomst campus kollum
 jaarverslag ondersteuningsplanraad van samenwerkingsverband Fryslân Noard
 jaarverslag 2015 Pompeblêd
 Pompeblêd MR-overleg voorlopige notulen 1 november 2016
 samenwerkingsovereenkomst RPO NOF
 brief inspectie onderzoek bevoegdheden
 rapportages financiën 2015 en marktaandeel op bestuursniveau, uit
managementvenster
 jaarverslag 2014-2015 van de vertrouwenspersoon van personeel Piter Jelles
 rapportage van de vertrouwenspersoon voor medewerkers, kalenderjaar 2016
 notitie verzuimanalyse 2016
 nieuwsbrieven CvB
 treasurystatuut PJ
 inspectierapporten YnSicht, Impulse kollum, Montessori high school en
Leeuwarder lyceum
 ontwerpbesluit rpo 2017/2018 Staatscourant maart 2017
 ontwikkeling organisatie !mpulse Leeuwarden
 voortgang verbeterplan Leeuwarder lyceum PJ
 brief inspectie szw d.d. 18-4-2017, mogelijk inspectiebezoek inzake
psychosociale arbeidsbelasting (psa)
 voortgang samenwerking kollum
 voortgangsrapportage Montessori high school
 overzicht leerlingenaantallen
 Pompeblêd-overleg 11 april 2017 + diverse stukken
 bestuursverslag (jaarverslag) st. osg Piter Jelles 2016
 samenwerking Dokkum met Dockingacollege
 evaluatie governance PJ
 OPR: agenda OPR 26 juni 2017, jaarrekening samenwerkingsverband Fryslân
Noard, jaarverslag OPR, verslag vergadering OPR 27 maart 2017
 het (concept) Strategisch Perspectief Piter Jelles
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Scholing
Het is van essentieel belang dat MR- deelraadsleden en het bevoegd gezag hun taken
en bevoegdheden goed kennen. Het is daarom verstandig dat nieuwe én zittende
leden en ook het schoolbestuur en de schoolleiding zich geregeld laat (bij)scholen.
De leden van het CvB en het CMT werden ook van harte uitgenodigd de trainingen
bij te wonen.
6 april 2017 training MR basis VO: samen met andere ervaren en onervaren MRen deelraadsleden aan de slag met de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS), de
positie van de MR/deelraden en de werkwijze van de medezeggenschap bij Piter
Jelles.
16 november 2016: voorlichtingsbijeenkomst over de actuele wijzigingen inzake
de wet ‘Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen’.
Deelgenomen aan:
 Voorbereidingscommissie Begroting 2017
Twee MR-leden.
 Deelname benoemingsadviescommissie nieuw lid Raad van Toezicht
 Inrichtingsplan ‘Herijking sturing & ondersteuning binnen Piter Jelles’
Een MR-lid heeft het stuk herschreven in een duidelijk herinrichtingsplan.
 Vervolgtraject Campus Kollum (30-01 bijeenkomst)
 BMC haalbaarheidsonderzoek Piter Jelles en Simon Vestdijk
Afvaardiging MR op kick-off haalbaarheidsonderzoek BMC 27 juni 2017
De voorzitter van de MR neemt deel in de werkgroep Bestuur en Organisatie.
Een MR-lid van de personeelsgeleding neemt zitting in de werkgroep personeel.
 Ondersteuningsplanraad (OPR) passend onderwijs
Een lid van de deelraad MR van !mpulse PJ Kollum.
 Pompeblêd
Twee MR-leden.

Communicatie, informatie en contacten met de achterban (deelraden)
De MR wil haar achterban zo goed mogelijk informeren en indien mogelijk bij de
besluitvorming te betrekken.
Op de website van de MR http://info.pj.nl zijn alle MR-stukken te vinden, o.a.:
 Vergaderdossiers MR vergaderingen (agenda en bijbehorende stukken)
 Vastgestelde notulen MR- vergaderingen
 Jaarverslagen
 Advies en of instemming MR
 Brieven enz.
Via mail worden de deelraden in kennis gesteld van of geïnformeerd over diverse
medezeggenschapaangelegenheden.
De ambtelijk secretaris is de vraagbaak en adviseur voor de MR-en deelraadsleden,
zij maakt hen snel wegwijs in lopende medezeggenschapszaken, de Wet op de
Medezeggenschap bij Scholen (WMS), procedures, enzovoort. Bij Piter Jelles is de rol
van de MR beleidsmatig en op strategisch niveau ingevuld en heeft de Ambtelijk
secretaris een inhoudelijke en adviserende rol.
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De deelraden weten de Ambtelijk secretaris steeds meer te vinden en vragen
regelmatig om advies/ondersteuning, procesbegeleiding, informatie over de WMS
enz.
Het ambtelijk secretariaat heeft dit schooljaar regelmatig organisatorische en
praktische vragen van (deel)raadsleden, CMT leden en het CvB beantwoord en
diverse trainingen georganiseerd. Gevraagd en ongevraagd verstrekt het MRSecretariaat informatie met betrekking tot medezeggenschapsaangelegenheden aan
de MR, de deelraden, het CvB en het CMT.

Aandachtspunten MR voor 2017-2018 o.a.:
Medezeggenschap PJ:
Functioneren deelraden en overlegpartners namens bevoegd gezag
Opleiding/scholing MR-en of deelraadsleden
Organiseren scholing Basis VO voor alle (nieuwe) MR/deelraadsleden
Training LAKS alle leerlingen MR en deelraden
Organiseren voorzittersoverleg MR en deelraden
Facilitering personeel bij de deelraden
Verkiezingen voor de ouder- en leerling geledingen MR 2018
2 Bijeenkomsten RvT en MR; Afspraak één keer met CvB en één keer zonder CvB
Papierloos vergaderen, inrichten digitaal platform
Samenwerkingsverbanden PJ:
Voortgang samenwerking !mpulse PJ Kollum met Lauwerscollege
Voortgang intentie samenwerking Dalton Dockinga College
Campus Middelsee
Voortgang samenwerking ondersteunende diensten Pompblêd
Pompeblêd MR-overleg
Ondersteuningsplanraad van de Stichting VO Samenwerkingsverband Passend
Onderwijs Fryslân-Noard (OPR)
Mogelijke bestuurlijke samenwerking Simon Vestdijk en PJ, deelname werkgroepen
i.v.m. haalbaarheidsonderzoek fusie met Simon Vestdijk: bestuur en organisatie/
personeel.
Organisatie inrichting PJ:
Managementstatuut OSG Piter Jelles
Personeelsbeleid PJ in brede zin
Pestprotocol docenten PJ
ARBO beleid en contract (wijz. Arbowet 1-7-2017)
Risico-inventarisatie?
PJ Academie
Enquête LD-LB functies bij PJ (verschillend per school?)
Procedure BAC

december 2017,
Grieteke Althuis, ambtelijk secretaris MR Piter Jelles
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