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Inleiding 

 
De SgOMB bestaat uit de gezamenlijke OBC-scholen 

(v.o.), het HPC (v.o.) en de Dr. Lammerts van 
Buerenschool (p.o.).  

Iedere entiteit begon het schooljaar 2021-2022 met een 

eigen ‘lokale’ medezeggenschapsraad, te weten een MR 
voor de OBC-scholen, een MR voor het HPC en een MR 

voor de Dr. Lammerts van Bueren school. 
Vanaf 1 januari 2022 is de structuur aangepast naar 

deelraden. De MR voor de OBC-scholen Bemmel, Elst en 

Huissen (MR OBC) bestaat sindsdien op papier en is 
“slapend”, iedere OBC-school werkt vanaf dat moment 

met een eigen DMR.   

Scholengroep-breed is de medezeggenschap binnen het 
v.o.-deel van de SgOMB georganiseerd met een 

(deel)medezeggenschapsraad waarin, net als in de GMR, 
drie geledingen vertegenwoordigd zijn. Betreft personeel, 

ouders en leerlingen. De medezeggenschap is dus sinds 1 

januari 2022 verdeeld over de GMR, de MR HPC, de DMR 
Bemmel, de DMR Elst en de DMR Huissen.  

De GMR houdt zich bezig met alles wat onder de 
scholengroep valt (bijvoorbeeld personeelszaken), de DMR 

alles wat onder de eigen OBC-school valt en de MR HPC 

alles wat onder het HPC valt. 
De medezeggenschap van de p.o.-school is eigenstandig 

georganiseerd en overlegt over ter zake doende thema’s 
op frequente basis met de bestuurder van de SgOMB. 

In de reglementen staat onder andere vermeld over welke 

zaken de G-/DMR instemmings- dan wel adviesrecht heeft. 
Deze reglementen en overige relevante documenten zijn 

op te vragen bij de secretaris via: 

- GMR  : gmr@obcnet.nl 
- DMR Bemmel : dmr-bemmel@obcnet.nl 

- DMR Elst : dmrelst@obcnet.nl  
- DMR Huissen : dmrhuissen@obcnet.nl  

 
 

Doel 

De medezeggenschap, (D)MR en/of GMR, staat voor de belangen van leerlingen, ouders 

en personeel in het streven naar een goed en gedragen school- en onderwijsbeleid op 

onze scholen. Hierin heeft de medezeggenschap meerdere taken, maar tot de kern 

behoren: 

1. Het naar vermogen openheid en onderling overleg bevorderen in de scholen. 

2. Het waken in de scholen tegen discriminatie op welke grond dan ook en het 

bevorderen van gelijke behandeling in gelijke gevallen en in het bijzonder de 

gelijke behandeling van mannen en vrouwen alsmede de inschakeling van 

gehandicapten en allochtone werknemers. 

3. Aan alle bij de scholen betrokkenen schriftelijk verslag doen van de 

werkzaamheden en met daarover overleg te voeren. 

 

DMR = 

deelmedezeggenschapsraad 

OBC = Over Betuwe College 

HPC = Hendrik Pierson College 

SgOMB = Scholengroep Over- 

en Midden Betuwe 

v.o. = voortgezet onderwijs 

p.o. = primair onderwijs 

GMR = gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad 

PDMR = personeelsgeleding 

DMR 

LDMR = leerlinggeleding DMR 

ODMR = oudergeleding DMR 

OP = onderwijzend personeel 

OOP = onderwijs 

ondersteunend personeel 

WMS = Wet medezeggenschap 

op scholen 

PTA = programma toetsing en 
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Dit doen wij aan de hand van het “WMS Reglement Medezeggenschapsraad HPC en OBC 

Deelraden OBC VO”, voortkomend uit de Wet medezeggenschap op scholen. Alles 

gebeurt in de veronderstelling dat “medezeggenschap zeggenschap volgt”. Het is niet 

aan de medezeggenschap om beleid op te stellen en uit te voeren, het is een 

controlerende en initiërende taak die zij heeft.  

 

Werkwijze DMR Huissen 

Voorafgaand aan een bijeenkomst van de DMR wordt door de secretaris aan alle 

deelnemers (hierin wordt ook het secretariaat meegenomen aangezien deze de directeur 

ondersteunen) gevraagd om de benodigde stukken en/of agendapunten aan te leveren. 

Dit gebeurt beide 2 weken voor de bijeenkomst van de DMR. Na ontvangst van 

mogelijke stukken en/of agendapunten stelt de secretaris, in overleg met de voorzitter, 

de agenda van de bijeenkomst op. Deze wordt, samen met de stukken, 1 week 

voorafgaand aan de bijeenkomst in de gezamenlijke map op de OneDrive gezet. 

Een DMR-bijeenkomst kent 3 delen. In het 1e deel wordt de agenda en overige relevante 

zaken besproken door de DMR-leden. In het 2e deel is de directeur en eventuele gasten 

aanwezig vooral om de stukken toe te lichten, maar ook om eventuele mededelingen te 

doen en vragen te stellen. In het 3e deel, zonder de directeur, worden alle onderwerpen 

opnieuw besproken. In de onderwerpen waar instemming wordt gevraagd, wordt 

gestemd door (het daartoe bevoegde deel van) de DMR. Ook kan er advies gevraagd 

worden of ongevraagd gegeven worden. Met een advies dient de schoolleiding zorgvuldig 

om te gaan en daarvan verslag van te doen. In beide gevallen, instemming en advies, 

wordt er een brief opgesteld namens de DMR aan de directeur. Deze brieven worden, na 

overleg met de voorzitter, verstuurd door de secretaris. N.a.v. de DMR-bijeenkomst 

worden notulen opgesteld, deze worden in conceptvorm gedeeld met het verzoek op-

/aanmerkingen aan te geven en in de volgende bijeenkomst vastgesteld. 

 
 

Samenstelling MR OBC (tot en met december 2021) 
 

De 20 leden van de MR OBC zijn onder te verdelen in  

3 geledingen: 
1. 5 leerlingen, door en uit de leerlingen gekozen (LMR). 

2. 5 ouders, door en uit de ouders gekozen (OMR). 

3. 10 personeelsleden (OP/OOP), door en uit het personeel gekozen (PMR). 
Leden in het schooljaar 2021-2022 waren: 

• Leerlingen: Jill van der Linden (Huissen), Julia van Dalen en Jonas Bon (beide 
Bemmel), de overige 2 zetels waren aan het begin van het schooljaar vacant. 

Ouders: André Onnink (Huissen), Martijn Hendriks (Bemmel), Natasja Huting 

(Huissen), Mark Snijder (Elst) en Richard Meijer (Bemmel). 
• Personeel: Angela ten Bokum (Bemmel), Xandra van den Heuvel (Bemmel), Wim 

Tomassen (Bemmel), Natalie Bezu (Bemmel), Mascha Schmeink (Bemmel, 
secretaris), Carlijn Brouwer (Bemmel), Harro Zeelenberg (Elst), Roos Sluijters (Elst), 

Robin van Wenum (Huissen) en Matthijs Hoekstra (Huissen, voorzitter). 

Vaste gasten in het schooljaar 2021-2022 waren: 
• Directeuren: Janine Klein Willink (Huissen), Mascha Schnitzler (Bemmel) en Charles 

Lohnstein (Elst). 

Gasten in het schooljaar 2021-2022 waren: 
• Kim Hirdes (docent Bemmel), een keer meekijken alvorens te starten in januari als 

lid DMR Bemmel. 
• Kasia Tolak (teamleider havo vwo bovenbouw Bemmel), inzake extra gelden NPO 

regievoering Nieuwe Koers. 
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• Boris Nolte (docent, lid projectgroep Nieuwe Koers bovenbouw Bemmel). 
• Evi Vincken (zorgcoördinator bovenbouw Huissen), een keer meekijken alvorens te 

starten in januari als lid DMR Huissen. 
• Ruud van Hoften (docent Huissen), een keer meekijken alvorens te starten in januari 

als lid DMR Huissen.  

• Tommy van Erp (docent Elst), een keer meekijken alvorens te starten in januari als 
lid DMR Elst. 

• Maurice Rijcken (docent Bemmel), een keer meekijken alvorens te starten in januari 

als lid DMR Bemmel. 
• Dave Kelly (docent, coördinator BAASis bovenbouw Huissen), inzake update 

onderwijskundig project BAASis bovenbouw Huissen. 
 

 

Samenstelling DMR Huissen (vanaf januari 2022) 
De 8 leden van de DMR Huissen zijn onder te verdelen in  

3 geledingen: 
1. 2 leerlingen, door en uit de leerlingen gekozen (LDMR). 

2. 2 ouders, door en uit de ouders gekozen (ODMR). 

3. 4 personeelsleden (OP/OOP), door en uit het personeel gekozen (PDMR). 
Leden in het schooljaar 2021-2022 waren: 

• Leerlingen: Jill van der Linden (HG3A) en Casper Hulsman (HK1D). 
• Ouders: Natasja Huting* (ouder 1e en 3e jaars leerling) en André Onnink (ouder 2e en 

3e jaars leerling). *tot april 

• Personeel: Evi Vincken (zorgcoördinator bovenbouw), Ruud van Hoften (docent), 
Robin van Wenum (docent en secretaris) en Matthijs Hoekstra (docent en voorzitter). 

Vaste gast in het schooljaar 2021-2022 was: 

• Directeur: Patrick Vreeman (ad interim). 
Gasten in het schooljaar 2021-2022 waren: 

• Bestuurder SgOMB: Ilse van Eekelen, inzake vertrek directeur, de communicatie 
daarover en de concept rapportage van de onderwijsinspectie. 

• Trainer medezeggenschap VOO: Maarten Bakker, inzake drie scholingsbijeenkomsten 

met de DMR Huissen, waarvan twee met de directeur. 
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Onderwerpen schooljaar 2020-2021  
 

De DMR Huissen heeft instemming verleend aan de volgende onderwerpen:  
 

MR1 20-09-2021  

• Examenreglementen (Elst, Bemmel en Huissen)  
• Besteding NPO-gelden (Bemmel)  

• PTA's en PTB's   

• Leerlingenstatuut  

MR2 15-11-2021  

• Overgangsprotocollen (Bemmel, Elst en Huissen)  
• Verantwoording ouderbijdrage (Elst en Huissen)  

• Bemmel: Extra inzet vanuit NPO gelden voor regievoering  

MR3 21-12-2021  

• Huissen PTA-wijziging economie BBL   
• Verantwoording ouderbijdrage (Bemmel)  

• Elst schoolregels  
• Bemmel: Overgangsprotocollen 2021-2022  

DMR14 21-06-2022  

• Ouderbijdrage  

DMR15 12-07-2022  

• Formatieplan  

• Schoolgids  
• Wijziging pauzetijden (arbeids- en rusttijdenregeling)  

  
 

De DMR Huissen heeft geadviseerd m.b.t. de volgende onderwerpen:  

 

MR1 20-09-2021  

• Advies m.b.t. inzien examenwerk (artikel 5.5.4.)  

MR2 15-11-2021  

• Flexibilisering in de bovenbouw (teams meenemen in proces)  

• Extra herkansingen voor examenklassen (vergoeding personeel)  
• Toetsweek en kenbaar maken cijfers (geen cijfers invoeren tijdens de 

toetsweek)  

DMR1 26-08-2021  

• Bestelprocedure Iddink vereenvoudigen  

DMR2 07-09-2021  

• Contactpersoon (expert) Iddink aanstellen in de school  

• I.v.m. vele lesuitval dit tijdig naar ouders communiceren  

DMR4 28-09-2021  

• Collega’s graag beter meenemen bij afhandelingen bij incidenten  

• Consequenties bij verkeerd gedrag leerlingen helder maken  

DMR8 12-12-2021  

• DMR heeft geadviseerd bij profielschets nieuwe directeur  

DMR9 18-01-2021  

• Advies m.b.t. datum tweedaagse en vrije dag leerlingen op goede vrijdag  

DMR10 08-02-2022  

• Advies m.b.t. wel/niet achterstanden bij leerlingen. Advies is regie pakken  
• Ouders en personeel meer meenemen in communicatie/ alle stappen 

n.a.v. bezoek inspectie  

DMR12 19-04-2022  

• Advies om afspraken te maken met de nieuwe Plusmarkt  
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DMR13 24-05-2022  

• Aan OOP-personeel (daar waar dit geldt) laten weten dat ze betaald 

worden uit NPO-geld en de functie dus tijdelijk kan zijn  
• Brief naar directie i.v.m. zorgen over de uitvoering van het NPO-plan 

2022-2023. Advies tijdspad is bijgevoegd  

DMR14 21-06-2022  

• Meer informatie over BAASis in de schoolgids. Wezenlijk onderdeel in de 

school  

• Advies is om tekst op bestelsite Iddink aan te passen.  
• Advies aan directie om te zorgen voor een goede evaluatie van het oude 

NPO-plan 2021-2022  

DMR15 12-07-2022  

• Advies om geen NPO-geld te gebruiken om te bezuinigen en op ‘nul’ uit te 

komen  
• Advies om de rol en uitvoering van de leerlingcoördinatoren te blijven 

monitoren en evalueren  
• De DMR geeft het advies aan de directie om een enquête uit te zetten 

onder het personeel. De DMR merkt nog veel onvrede bij het personeel en wil 

met deze enquête alle losse punten van kritiek kunnen duiden  
• DMR wil graag helder hebben wat de sancties zijn bij het overtreden van 

de schoolregels  

  

 

De DMR Huissen heeft scholing georganiseerd m.b.t. de volgende onderwerpen:  
 

DMR Huissen + directeur  

• Vereniging openbaar onderwijs (VOO) – MR Start en MR effectief (door 
Hans Bloemen en Maarten Bakker)  

  
 

De DMR Huissen heeft de volgende onderdelen tijdens de bijeenkomsten behandeld:  

 

MR1 20-09-2021  

• Examenreglementen  
• NPO gelden Bemmel  

• Leerlingstatuut  

• PTA's en PTB's  
• Formatieplan  

• Scholing deelraden  

• Vacatures deelraden  
• Afvaardiging GMR leerlinggeleding  

• Tekst website en nieuwsbrief  

MR2 15-11-2021  

• Overgangsprotocollen  

• Verantwoording ouderbijdrage  
• Extra inzet NPO gelden voor regievoering  

• Schoolondersteuning voor Huissen  
• Doormandatering Elst  

• Examenresultaten  

• Flexibilisering bovenbouw Bemmel  

MR3 20-12-2021  

• BAASis bovenbouw Huissen  

• PTA-wijziging Huissen (economie)  
• Verantwoording ouderbijdrage Bemmel  

• Schoolregels Elst  
• Loting brugklassen Elst  
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• Overgangsprotocollen Bemmel  
• Huissen: Vertrek directeur en aanstelling interim-directeur  

• Overgang naar DMR  

DMR1 26-08-2021  

• Update corona richtlijnen en personeel  

• NPO-plan Huissen  

DMR2 07-09-2021  

• PTA's  

• Formatieplan  
• Schoolregels Huissen  

• Iddink bestelproces  
• Lesuitval  

DMR3 14-09-2021  

• Examenreglement  
• Leerlingstatuut  

• Contactpersoon Iddink  

DMR4 28-09-2021  

• Verslag voortgang BAASis  

• Veiligheid op school  
• Nieuwe teamindeling/ nieuwe teamleider  

• Werving bureau leerlingzaken  
• Coronaprotocol  

DMR5 12-10-2021  

• Onrust in de school   
• Voortgang BAASis  

• Voortgang NPO-plan  

• Implementatie DOT  
• Opstarten R(E)T  

DMR6 09-11-2021  

• Jaarverslag schoolondersteuning  

• Schoolondersteuningsprofiel  

• Overgangsprotocol  
• Eindafrekening ouderbijdrage  

• Opbrengst onderwijsresultaten  
• Budgetten NPO-plan  

• Plan R(E)T  

DMR7 23-11-2021  

• PTA D&P klas 3 en 4  

• Achterstand leerlingen/ analyse  

• Schema achterstanden wegwerken  
• Verkiezingen DMR  

DMR8 14-12-2021  

• Profielschets nieuwe directeur  

• DMR-opleiding professionalisering  

• NPO-plan. Uitvoering en gelden  
• Uitvoering R(E)T  

• PTA-economie B3  
• Bureau leerlingzaken (BLZ)  

DMR9 18-01-2022  

• Vakantieplanning  
• NPO Huissen  

• NPO-middelen Lingewaard  

• Overzicht compensatie 3e tijdvak  
• Mandateringsoverzicht 2021-2022  

DMR10 08-02-2022  

• Inspectieonderzoek veiligheid  
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• Achterstanden leerlingen  
• Concept jaarplan DMR 2022  

• Meerjarenbegroting en begroting 2022  
• Coronabeleid en preventie  

DMR11 15-03-2022  

• Huishoudelijk reglement DMR  
• Jaarplanning DMR  

• Verkiezingen DMR  

• Adviesbrief DMR inzake achterstanden  
• Inspectiebezoek  

DMR12 19-04-2022  

• Lessentabel  

• Schoolgids  

• Ouderbijdrage  
• Arbeidsmarkttoelage  

• Werkafspraken DMR  
• Financiële bijdrage L-/ODMR leden (vacatiegelden) 

• Teamleider/ projectleider veiligheid  

• Schooljaarplan  
• Evaluatie studiemiddag   

DMR13 24-05-2022  

• Bezuinigingsopdracht  

• Vacature ODMR/ verkiezingen PDMR  

• Inspectierapport/ verbetertraject  
• Afspraken Plusmarkt  

• Afvaardiging GMR  

• Evaluatie NPO/ conceptplan NPO 2022-2023  
• Formatieplan  

DMR14 21-06-2022  

• Evaluatie BAASis bovenbouw  

• Schoolgids 2022-2023  

• Ouderbijdrage  
• Verkiezingen PDMR  

• Evaluatie NPO 2020-2021  
• Formatieplan 2022-2023  

DMR15 12-07-2022  

• Evaluatie NPO 2021-2022  
• Formatieplan 2022-2023  

• Schoolgids 2022-2023  

• Schoolplan 2022-2023 (kernteams/ pauzes/ schoolregels)  
• Personeelsbeleid (gesprekkencyclus)  

• Enquête DMR  
• Concept jaarplanning DMR 2022-2023  

  

Extra DMR-overleg 07-03-2022  

• Extra overleg inzake inspectierapport (communicatie/ plan van aanpak)  

Extra DMR-overleg 22-03-2022  

• Herstelplan  

• Evaluatie teambijeenkomst  

Extra DMR-overleg 29-03-2022  

• Inspectierapport  

• Update herstelplan  

Extra DMR-overleg 05-04-2022  
• Instemming schoolgids  

• Bestelproces Iddink  
• Veiligheid op school  
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• Verkiezingen PDMR  

  

 
 


