Medezeggenschap
De school kent een medezeggenschapsstructuur waarbij de medezeggenschapsraad (mr) het overleg
voert met de voorzitter van het College van Bestuur CS Vincent van Gogh (voorzitter CvB) over
onderwerpen van de locaties Lariks, Salland en CSG Beilen. Zaken die binnen de locaties worden
besloten, worden besproken in de afzonderlijke deelraden (dr). In schooljaar 2018-2019 heeft de mr
gefunctioneerd met een vast aantal leden, met ondersteuning van een ambtelijk secretaris (as). De
mr wordt met een vaste verdeling vanuit elke locatie vertegenwoordigd door de oudergeleding (3),
de leerlingengeleding (6) en de personeelsgeleding (6).
DR en PDR
Iedere locatie heeft een deelraad van waaruit de mr wordt gestuurd. De deelraden van de locaties
vergaderen met de locatiedirecteur over locatie gebonden onderwerpen. Voorafgaand komen de
personele geledingen (pdr) van de respectievelijke locaties in een vergadering bijeen.
Voorzitter Lariks: Harold Brunsting.
Voorzitter Salland: Winold Wijnholds.
Voorzitter locatie CSG Beilen: Bart Jan ter Bork.
MR en PMR
De 15 leden van de mr komen tenminste viermaal per jaar bijeen. In deze brede mr-vergaderingen
vindt overleg plaats met de voorzitter CvB. Voorafgaand komen de 6 afgevaardigde personeelsleden
van de drie locaties samen voor de pmr-vergadering om locatie overstijgende personele thema’s met
de voorzitter CvB te bespreken.
Leerlingenraden
Onder leiding van de dr-leerlingen vergaderen klassenvertegenwoordigers drie- tot viermaal per jaar
in de leerlingenraden. Deze raden zijn onderverdeeld in een onder- en bovenbouw. Bij deze
vergaderingen is een docent, leerlingencoördinator of een teamleider aanwezig. De besproken
thema’s worden door de klassenvertegenwoordigers teruggekoppeld naar hun klasgenoten. De
besluiten en acties worden afgewikkeld door de leerlingen.
Ouderraden/ouderpanel
Op alle locaties zijn er ouders actief. Op Salland en Lariks in de ouderraad en in Beilen in het
ouderpanel. Bij de vergaderingen van de ouderraden/het ouderpanel is de locatiedirecteur en zijn
wisselend een of meer teamleiders aanwezig voor het beantwoorden van vragen en het geven van
een toelichting. Het voorzitterschap van de ouderraden is in handen van de dr-ouders.
Jaarlijks vinden per ouderraad/ouderpanel tenminste drie vergaderingen plaats en aan het einde van
het jaar vindt er een gezamenlijke vergadering plaats waarbij alle ouders van de drie locaties het
schooljaar evalueren en een lezing over een interessant onderwerp wordt gehouden. Hierbij is ook
de voorzitter CvB aanwezig samen met de locatiedirecteuren van Salland, Lariks en Beilen en de
teamleiders.
MR en Raad van Toezicht (RvT)
Twee maal per jaar vergadert een delegatie van de mr met een delegatie van de Raad van Toezicht.
Dit jaar was dat op 16 oktober 2018 en op 21 mei 2019.
Tijdens de bijeenkomst op 16 oktober is met name gesproken over de terugloop van het
leerlingenaantal, de evaluatie van het inspectiebezoek, de nieuwbouw Beilen, de
onderwijsontwikkelingen op Salland. etc.

In de bijeenkomst van 21 mei kwam de professionalisering van de mr aan de orde en is gesproken
over welke ontwikkeling de mr de komende 3 of 4 jaar ziet. Verder is gesproken over de
samenwerking met de andere scholen in verband met de krimp en over het mobiliteitsplan.
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Scholing
In het schooljaar 2018-2019 heeft de mr tweemaal een interne cursus gevolgd, gegeven door een
cursusleider van de AOb.
Op 10 januari 2019 werd een algemene cursus gegeven waar zittende en nieuwe leden uitgebreide
informatie kregen over de bevoegdheden (informatie-, instemmings- en adviesrecht) van de mr etc.
Op 19 juni ging de mr verder met een scholing voor een professionelere mr door nuttiger met de tijd
om te gaan, efficiënter te werken en ook vaker en korter te vergaderen. In die cursusdag kwamen
verder ook met name de actuele onderwerpen, die op de diverse locaties speelden, uitgebreid aan
de orde.
In stemming gebrachte mr-onderwerpen in 2018-2019
-Profielschets Raad van Toezicht; bindende voordracht onderwijskundig profiel (advies)
-Schoolplan 2018-2019
-Schoolgids 2018-2019
-Voorgenomen beluit duurzame samenwerking VvG CSG en Dr. Nassau College in Beilen (advies).
-Advies m.b.t. het dienstenbureau (advies eenhoofdige aansturing en aanstellen kwartiermaker)
-Vakantieregeling 2019-2020
-Managementstatuut
-Protocol ongewenste omgangsvormen
-Openstellen diverse vacatures i.h.k.v. het mobiliteitsplan
-Uitgangspunten formatiebeleid 2019-2020
-Verplaatsingsregeling
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