
 
Jaarverslag Deelraad CSG Wessel Gansfort 2019-2020 
 
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: Gerard Krook en Stephan Kuipers  
- Leerling geleding: Daniëlle van der Veen en Liset Ottens  
- Personeel geleding: Gert Boven (voorzitter) , Kim Wastenecker(secretaris), Wim Eizinga 

(penningmeester) en Yta Holwerda  
 

Instemmingsrecht 
Tijdens het schooljaar 2019-2020 heeft de deelraad als geheel instemming verleend aan: 

- Aanvullingen op examenreglement H/A en T 2019-2020 
- De vrijwillige ouderbijdrage 2020-2021 
- Het schoolplan 2019-2020 
- Wijzigen van PTA’s 2019-2020  

Tijdens het schooljaar 2019-2020 heeft de personeelsgeleding van de deelraad instemming verleend 
aan: 

- Formatieplan 2019-2020 

Tijdens het schooljaar 2019-2020 heeft de personeelsgeleding van de deelraad nog geen instemming 
verleend aan: 

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

Toelichting: In het overzicht beloningen en taken stonden nog fouten die aangepast moesten 
worden. Deze is niet opnieuw gekeurd. De lessentabel bevatte ook fouten en is niet opnieuw 
aangeboden. Het jaarplan van 2019-2020 is niet ingediend.  

Adviesrecht 
Tijdens het schooljaar 2019-2020 heeft de deelraad als geheel advies verleend over: 

- Leerlingenstatuut  
- Managementrapportage  

 
  



Informatierecht  
Er is informatie verleend en gesproken over: 

- Het nieuwe communicatieplan 
- De overname van het Maartens College  
- De schoolgids 2019-2020 
- Verschillende scenario’s tijdens Corona.  

Algemene gang van zaken 
De deelraad is 3x in vergadering samen geweest. Dit is minder dan gebruikelijk door de uitbraak van 
corona. Daarnaast is de personeelsgeleding enkele malen samen geweest en is er tijdens de lock-
down ook mailcontact geweest.  
 


