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De medezeggenschapsraad van het Baudartius College wil vanuit een positief-kritische instelling een 
bijdrage leveren aan een goede en veilige leer- en werkomgeving. De raad doet dat door 
belangenbehartiging van ouders, leerlingen en personeel in schoolzaken. Uitgangspunt daarbij is 
altijd het algemene belang van de schoolgemeenschap. Om dit na te streven, stelt de MR zich op als 
kritische overlegpartner voor, en controlerend orgaan van de directie. Verder streeft de MR ernaar 
een anticiperende en initiërende gespreks- en onderhandelingspartner te zijn. Als vertegenwoordiger 
van de achterban wil de MR voldoende informatie verwerven en verstrekken.   
  
De raad kent de volgende samenstelling: de oudergeleding (OMR) bestaande uit drie ouders, de 
leerlinggeleding (LMR) bestaande uit drie leerlingen en de personeelsgeleding (PMR) bestaande uit 
vier onderwijzende en twee onderwijsondersteunende personeelsleden.   
  
Tijdens de reguliere vergaderingen zijn alle jaarlijks terugkerende onderwerpen als formatieplan, 
inspectierapport, schooljaarplan, begroting, jaarrekening, bevorderingsnormen, verbeterplannen, 
instroom/uitstroom/doorstroom gegevens, vakantieregeling, open dag en schoolgids besproken en is 
waar nodig, eventueel na aanpassing van de stukken, advies of instemming verleend. Net als vorig 
jaar is ook dit jaar weer een aantal keren overlegd met de Raad van Toezicht van de school.  
  
Onderstaande onderwerpen hebben extra veel aandacht gekregen in schooljaar 2017-2018:  
1. De meerjarenbegroting en daaraan verbonden reorganisatie; Vanwege het relatief sterk 
teruglopend aantal leerlingen en de door de nieuwe CAO verhoogde personeelskosten was de 
directie gedwongen een reorganisatie uit te voeren om daarmee de meerjarenbegroting kloppend te 
maken en voor de aankomende jaren ook kloppend te houden. Vooral de personeelsgeleding van de 
MR heeft veel bijgedragen om de invulling en uitvoering van de reorganisatie en het bijbehorende 
sociaal plan zo goed mogelijk te krijgen. De MR heeft in verband hiermee een aantal malen met een 
eigen externe adviseur (Hans van Dinteren) overleg gevoerd om te bepalen wanneer en hoe te 
reageren op de ontwikkelingen. Ook is het overleg met de directie/rector geïntensiveerd.  

  
2. Aansluiting Achterhoek VO; vanwege de (financiële) situatie van de school – als toegelicht in 
punt 1 – is halverwege het schooljaar door de directie besloten om de school bestuurlijk onder te 
brengen bij de koepel Achterhoek VO, een samenwerkingsverband van 12 scholen in de Achterhoek, 
waaronder Het Stedelijk. Daarmee ontstaat naar aller verwachting een solide financiële (en 
personele en inhoudelijke) buffer. De MR is in deze periode steeds op de hoogte gehouden, ook door 
het bestuur van het AVO, van de ontwikkelingen en zag – net als de betrokken bestuurders en de 
raad van Toezicht - geen andere optie. De MR heeft de gegevens, de analyse en de onderbouwing 
van dit besluit kritisch gevolgd en uiteindelijk haar instemming gegeven. Onderdeel en voorwaarde 
van deze ontwikkeling was/is ook het (uiteindelijke) samengaan van Het Stedelijk en het Baudartius 
College in én tot een nieuwe samenwerkingsschool. Uiterlijk augustus 2020 zal een begin worden 
gemaakt met een gezamenlijk lesprogramma (voor de brugklas). Gedurende het hele proces heeft de 
MR zich steeds gerealiseerd dat dit een delicaat proces is en om die reden heeft zij zich sterk 
gemaakt voor een goede communicatie over deze ontwikkelingen, zowel intern (personeel en 
leerlingen) als extern (ouders, pers, overheid).  
  
Aan het einde van het schooljaar eindigde het MR werk van de volgende personen: Thea de Boer 
(personeel), Marco Tubben (ouders), Loes Barendrecht en Chrisje Boerboom (leerlingen). Vanaf 
schooljaar 2018 – 2019 zullen zij opgevolgd worden door Immelie Fehmers in de oudergeleding, 
Judith Royers in de personeelsgeleding en Hanneke Roos en Merit Brunsveld in de leerlinggeleding.   
  
  
 


