
 

 

 

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD LINGECOLLEGE 
2021-2022 
 
Vooraf 
In juni 2021 (schooljaar 2020-2021) werd het besluit genomen om de deelraden 
van de locaties op te heffen. Alle deelraadleden die daartoe bereid waren, werden 
opgenomen in de medezeggenschapsraad. Het was het begin van een zoektocht 
naar een nieuwe structuur voor medezeggenschap op het Lingecollege waarbij een 
evenredige verdeling van bloedgroepen en aandacht voor de locaties hoog op de 
wensenlijst stond. 
 
In de nieuw samengestelde MR namen 18 vertegenwoordigers namens ouders, 
leerlingen en personeel zitting. Tijdens de eerste vergadering in september 2021 
werd voorgesteld de functies van voorzitter en vicevoorzitter toe te kennen aan de 
voorzitters van de voormalige deelraden. Simon Hendriks en Gemma van 
Huigenbos verklaarden zich bereid deze functies te vervullen. Vrouwkjen van 
Benthem nam later in het jaar de functie van penningmeester op zich. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Start 
Het was even wennen, voor de bestuurder, voor de MR, voor alle MR-leden 
afzonderlijk. Urgente zaken moesten snel worden afgehandeld, reguliere zaken 
werden ter besluitvorming of advisering aangeboden en ingezette ontwikkelingen 
(op allerlei gebied) vroegen aandacht. Het resulteerde in volle agenda’s en extra 
vergaderingen. Kortom: een inhaalslag met het oog op de toekomst … 
 
Hoe ging het verder 
In november 2021 werd een bijeenkomst gehouden met SBI Formaat, aangezocht 
om de ontwikkeling van een juiste MR-structuur te begeleiden. Geadviseerd werd 

L(yceum); P/B/M(praktijkonderwijs/beroepscollege/mavo) 
 
P/B/M` - Vrouwkjen van Benthem : personeel (penningmeester) 
L - Lieke Bosman  ` : leerling 
P/B/M - Sander van Doesburg  : personeel 
P/B/M :- Erica Druif   : personeel 
P/B/M  - Monique Guikers  : ouder 
L`  - Ellen Haanschoten  : personeel 
L  - Danial Haider   : leerling 
L :- Simon Hendriks  : personeel (voorzitter) 
L - Hilke Hol   : personeel 
P/B/M - Gemma van Huigenbos : personeel (vicevoorzitter) 
L - Mike van Kruistum  : personeel 
P/B/M : Duncan Lens   : personeel 
L : Kor Meelker   : ouder 
L - André van Pelt   : ouder 
L - Peter van der Plas  : personeel 
L - Joffrey Spierings  : ouder 
L - Dhalon Verhoeks  : leerling 
P/B/M - Miranda Versteeg  : ouder 
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de ervaringen uit de komende vergaderingen te noteren. Naar aanleiding daarvan 
werd onder de MR-leden een vragenlijst uitgezet die tot doel had suggesties en 
‘pijnpunten’ te inventariseren. 
Tijdens een ingelaste vergadering op 10 mei 2022 werden de resultaten, in bijzijn 
van een medewerker van SBI Formaat, besproken. Hieronder het verslag van die 
vergadering waarin afspraken werden gemaakt t.b.v. een nieuwe structuur voor 
medezeggenschap op het Lingecollege. Het is een begin … 
 

 
Dit jaar 
Het medezeggenschapsjaar 2021-2022 was geen gemakkelijk jaar. Een nieuwe 
samenstelling van de raad, een groot aantal onderwerpen op de agenda naast het 
nog ontbreken van een duidelijke structuur, het betekende een uitdaging. 
Beleidsstukken op organisatorisch, financieel en onderwijskundig gebied werden 
ter besluitvorming (instemming of advies) aan de medezeggenschapsraad 
voorgelegd. 
 
Alle documenten (agenda’s + bijlagen, verslagen, besluitvorming) waren, zoals 
gebruikelijk voor iedereen ter informatie op Extranet beschikbaar. Het invoeren van 
Intranet zorgde voor een iets verminderde informatievoorziening die hopelijk in het 
komende jaar weer als vanouds zal functioneren. 
 

STRUCTUUR MEDEZEGGENSCHAP LINGECOLLEGE 
 
 Aan de hand van de presentatie van SBI wordt gesproken over: 

• Wijzigingen in de WMS, medezeggenschapsstatuut en – reglement. 

• Ouderplatform en leerlingenraad in relatie tot medezeggenschap. 

• Rol van MR-leden schoolbreed. 

• Vertegenwoordiging MR-leden: algemeen of per locatie. 

• Agendaoverleg, werken met commissies. 

• Scholing MR-leden. 
 
Uit de discussie blijkt dat vertegenwoordiging namens de locaties, incl. OOP, de 
voorkeur heeft. Op basis van de huidige leerlingaantallen wordt een voorstel voor het 
aantal vertegenwoordigers opgesteld. 
 
Locatie   Personeel Ouders Leerlingen 
PRO (120}  1  1  1 
ISK (85)  1  1  1 
Beroepscollege  (400) 2  1  1 
Mavo (490)  2  1  1 
Lyceum  (1070)        3  1  1 
Staf   1    
  

 BESLUITVORMING 

• G. van Amerongen  (SBI) zal haar presentatie bijwerken en via e-mail verzenden. 

• Voorlopig rooster van aftreden opstellen (secretaris). 

• MR-statuut en -reglement (overleg DB met bestuurder). 
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Vanwege verschillende redenen hebben Sander van Doesburg, Erica Druif, Ellen 
Haanschoten, Kor Meelker, Peter van der Plas, Joffrey Spierings en Miranda 
Versteeg aangegeven in het nieuwe jaar niet meer te zullen terugkeren. Dat 
betekent een flink aantal vacatures waarvoor in het nieuwe schooljaar  kandidaten 
gezocht zullen worden. En totdat de raad weer een volledige bezetting kent, is het 
aan de zittende leden om medezeggenschap op het Lingecollege een eigen gezicht 
te geven. Opnieuw een uitdaging dus. 
 

 
 
Tiel, september 2022 
 
 
 

 

 


