
Jaarverslag Baudartius Medezeggenschapsraad (MR); Schooljaar 2019-2020 

 

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 zes 

onderwijzende en niet-onderwijzende personeelsleden.  

 

Tijdens de reguliere vergaderingen zijn alle jaarlijks terugkerende onderwerpen als formatieplan, 

inspectierapport, schooljaarplan, begroting, jaarrekening, bevorderingsnormen, verbeterplannen, 

instroom/uitstroom/doorstroom gegevens, vakantieregeling  en schoolgids besproken en is waar 

nodig, eventueel na aanpassing van de stukken, advies of instemming verleend.  

 

Aangezien we als Baudartius College, per 1 augustus 2018 onder de onderwijskoepel Achterhoek VO 

vallen, is er overleg geweest met Het Stedelijk en het (nieuw ontstane) Eligant Lyceum. Sinds de 

samenwerking zijn er immers thema’s die een gezamenlijk visie vragen (begroting, formatie). Om dit in 

de praktijkvorm te geven is een agendacommissie in het leven geroepen waarin gezamenlijk thema’s 

aan de orde zijn gekomen. Vanuit dit orgaan is ook nagedacht over de juridische opvolging van de 

medezeggenschapsraden in de nieuwe constructie (met drie deelscholen). 

 

Onderstaande onderwerpen hebben extra veel aandacht gekregen in schooljaar 2019-2020: 

 

1. Medezeggenschap Baudartius / Eligant/ Het Stedelijk; omdat een nieuwe school is ontstaan 

(Eligant) en de (moeder)scholen Baudartius en Het Stedelijk de komende jaren uitgroeien is een 

nieuwe medezeggenschapsstructuur vorm gegeven die zowel juridisch houdbaar is als praktisch 

goed functioneert. Het AVO heeft daarbij juridische ondersteuning geleverd. Eindresultaat zijn drie 

deelraden die gezamenlijk opereren waar nodig en afzonderlijk wanneer het onderwerpen van een 

deelschool betreft. Voor deze deelraden zullen direct na de zomer van 2020 verkiezingen worden 

gehouden. De MR van het Baudartius zal daarmee veranderen in een Deelraad met 8 i.p.v. 12 

leden. 

 

2. Synergie Eligant / het Stedelijk: onderdeel en voorwaarde van de aansluiting bij het AVO was/is 

ook het (uiteindelijke) samengaan van Het Stedelijk en het Baudartius College in en tot een nieuwe 

samenwerkingsschool. Dat vergt een nieuwe synergie tussen de betrokken scholen, vooral omdat 

docenten van het Baudartius in het schooljaar 2019-2020 les hebben gegeven aan het Eligant 

Lyceum. De MR heeft zich steeds gerealiseerd dat dit een delicaat proces is en heeft zich daarom 

sterk gemaakt voor een goede communicatie over deze ontwikkelingen, zowel intern (personeel 

en leerlingen) als extern (ouders, pers, overheid). Dit vergde extra inzet en aandacht van de MR op 



de formatie en bijvoorbeeld het taakbeleid. De MR heeft daarbij sterk aangedrongen op en 

gezocht naar informele overleggen met de directie om de besluiten en plannen vroegtijdig en 

gezamenlijk te kunnen bekijken en verbeteren. 

 

3. Taakbeleid: in 2019-2020 is het taakbeleid door de MR onder de loep genomen om dit meer in 

overeenstemming te brengen met dat van de andere scholen (het Stedelijk, Kompaan, Eligant).  

 

4. GMR: twee leden van de MR hebben zitting gehad in de GMR, de MR van het Achterhoek VO. Daar 

zijn de schooloverstijgende zaken besproken (zoals de begroting van het AVO, krimp, 

onderwijsvernieuwingen, personeelsbeleid e.d.). Daarmee hield de MR een goed beeld van de 

visie en bijbehorende maatregelen vanuit het AVO die ook gevolgen hebben voor het beleid en de 

praktijk in Zutphen. 

 

5. De Coronacrisis heeft een grote impact gehad op leerlingen, docenten en leiding. Dit heeft van de 

MR enige flexibiliteit gevraagd om binnen de formele regels toch zo snel mogelijk te kunnen 

reageren op de ontwikkelingen in en rond de school (zoals wijzigingen in de PTA’s). 

 

 

 


