
 
Jaarverslag Deelraad CSG Wessel Gansfort 2018-2019 
 
Wettelijke bevoegdheid Deelraad 
Zie voor informatie over de bevoegdheden de website: http://www.infowms.nl/ 
De WMO biedt de mogelijkheid voor de MR om bevoegdheden over te dragen aan een deelraad. De 
deelraad heeft dan het recht, in plaats van de MR, het overleg te voeren en daarbij het recht uit te 
oefenen. De deelraad heeft de zeggenschap over aangelegenheden die de betreffende locatie in het 
bijzonder aangaan.  
 
Leden Deelraad 

- Ouder geleding: Carolien Visser en Gerard Krook  
- Leerling geleding: Sherwin Hassanzadeh Asl, Naomi Dijk en Daniël Hoogenberg (aspirant-lid) 
- Personeel geleding: Gert Boven (voorzitter) , Kim Wastenecker(secretaris), Wim Eizinga 

(penningmeester) en Yta Holwerda  
 

Instemmingsrecht 
Tijdens het schooljaar 2018-2019 heeft de deelraad als geheel instemming verleend aan: 

- Examenreglement H/A en T 
- LO2 als vak in TL 3 en 4 
- Klassengrootte  
- Vrijwillige ouderbijdrage 
- Gevolgde procedure bij sollicitatie vestigingsdirecteur  

Daarnaast heeft de deelraad 2 afgevaardigden gehad in de Benoemings Advies Commissie bij de 
sollicitatie van de vestigingsdirecteur.  

Tijdens het schooljaar 2018-2019 heeft de personeelsgeleding van de deelraad instemming verleend 
aan: 

- Jaarplan 2019-2020 
- Formatieplan 2019-2020 
- Overzicht beloningen en taken 2019-2020  
- Lessentabel 2019-2020  

Adviesrecht 
Tijdens het schooljaar 2018-2019 heeft de deelraad als geheel advies verleend over: 

- 24/25 maatregel 
 

Informatierecht  
Er is informatie verleend en gesproken over: 

- De begroting van het Wessel Gansfort. 
- CSG Overgangsnormen, waarbij de normen voor alle CSG-scholen zijn geharmoniseerd met 

instemming van de MR. 
- Het rookbeleid waarbij het Wessel Gansfort een rookvrije school is.  
- Verbeteringen aan het gebouw, zoals nieuwe vloeren, werkruimtes en kleuren.   
- Het nieuwe communicatieplan.  
- En tevens: Schoolgids 2018-2019, Examenresultaten 2019, Auditrapport, Taalbeleid en het 

NRO (nationaal regieorgaan onderwijsonderzoek) met daarin bericht hoe onze oud-
leerlingen het doen in vervolgonderwijs.  

Algemene gang van zaken 
De deelraad is 6x in vergadering samen geweest. Daarnaast is de personeelsgeleding enkele malen 
samen geweest.   



 


