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Jaarverslag 2022 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

Stichting Prohles Katwijk  
 

  
Inleiding 
Het jaarverslag van de GMR geeft een overzicht van de samenstelling van de raad en 
verrichte werkzaamheden van het afgelopen jaar.  Het verslag is bestemd voor iedereen die bij de stichting 
Prohles betrokken is. Iedere MR kan zelf beslissen hoe dit verslag onder de aandacht van de eigen school 
wordt gebracht.  
 
2022: weer een bijzonder jaar 
Ook in 2022 was het hoofdstuk ‘Corona’ nog niet afgesloten. De scholen begonnen na een (aan de voorkant) 
verlengde kerstvakantie van drie weken. Daarna was er snel weer de nodige uitval door verplichte 
quarantaineperiodes van leerkrachten of klassen. Er werd in zulke situaties weer online lesgegeven. Ook 
hybride onderwijs was regelmatig aan de orde vanwege de vele leerlingen die thuis moesten blijven. 
Zelftests werden in grote aantallen geleverd aan de scholen en meegegeven met de leerlingen. In de loop 
van het voorjaar keerden we terug naar de normale situatie. 
Dit jaar tekende zich steeds duidelijker het personeelstekort in het onderwijs af. Niet alle scholen kregen 
voor de start van het schooljaar hun formatie rond. Een aanzienlijk aantal leerlingen binnen Prohles kreeg les 
van een niet-gediplomeerde leerkracht.  
 
Samenstelling GMR in 2022 
Elk jaar wijzigt de samenstelling van de GMR. We namen afscheid van Annelies van Bommel, Manon van der 
Boon, Manon Schippers, Ferry Spros en Annemiek de Zwart. We bedanken hen hartelijk voor hun inzet. Een 
aparte vermelding verdient onze secretaris Gert-Jan Meerkerk, die ook afscheid nam omdat hij met pensioen 
ging. Zijn taak werd overgenomen door Ingeborg van der Windt.  
In hun plaats voegden zich de volgende nieuwe leden bij ons: Mariëlle Bais, Sara de Bie, Michiel Bor, Tamar 
Graaff, Simone Heemskerk, Esther van Kampen, Mariëlle van Rijn, Jaco Sira en Mariejanne Vijfvinkel.  
Vanaf januari 2022 zal ook de vacature in de oudergeleding van het Noorderlicht, locatie Gaspard de Coligny 
vervuld zijn. We kunnen ons dus verheugen in een sterke, bijna voltallige bezetting van de GMR en hopen op 
een goede GMR-tijd met elkaar. 
       
Overzicht bezetting GMR per 31-12-2022 
 

School Personeelsgeleding Oudergeleding 

Van der Brugghenschool/ 

Prins Willem 

Alexanderschool 

Sara de Bie 

 

Michiel Bor 

 

Chr. Opleidingsschool Carmen Vooijs Jeanine van de Griek 

De Duinroos Afwisselend: 

Mariëlle van Rijn 

Mariejanne Vijfvinkel 

Annemarie Kromhout 

 

Farèlschool Ingeborg van der Windt (secretaris) Wiljan Meijvogel (voorzitter) 

Marnixschool Nico Schaap Debby Zuyderduyn 

Het Noorderlicht 

Loc. Rutgers 

Loc. Gaspard de Coligny 

 

Mariëlle Bais 

vacant 

 

Jaco Sira 

vacant 
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Gr. van Prinstererschool Simone Heemskerk Marjolijn Weststrate 

Oranjeschool Heleen Oudshoorn Frank Zuijderduijn 

Rehobothschool Madelijne Haasnoot Suzanne de Vreugd 

Sjaloomschool Pauline Kraaijenoord Esther van Kampen 

Willem van Veenschool Marjanne Koekebakker Tamar Graaff 

 
Deelname directeur-bestuurder aan de GMR 
De agenda van de GMR bevat altijd twee belangrijke onderdelen die het leeuwendeel van de tijd innemen: 
de bijdrage van directeur-bestuurder Rindert Venema en de vragen vanuit de GMR aan de directeur-
bestuurder. In 2022 konden deze agendapunten de laatste twee vergaderingen niet doorgaan wegens ziekte 
van Rindert Venema. Op de vergadering van 1 december voegde plaatsvervangend directeur-bestuurder 
Marry Alblas zich bij onze vergadering. De GMR spreekt zijn waardering uit voor de tijd en aandacht die 
beide personen besteden aan het contact met de GMR. 
 
Notuleren GMR-vergaderingen 2022 
Brigitte van Rijn heeft tot en met juni 2022 op deskundige wijze gezorgd voor verslaglegging van de 
vergaderingen. In september nam Nel Hazenoot haar taak over. De GMR bedankt beiden hartelijk voor hun 
inzet. 
 
Vergaderingen van de GMR in 2022 
De GMR kwam in 2022 vijf keer bijeen: 25 januari, 29 maart, 2 juni, 20 september en 1 december. Verder 
vond er in kleinere samenstelling een spoedoverleg plaats op 3 november naar aanleiding van het 
voorgenomen besluit de You Academy te sluiten. 
 
Advies en/of instemming  
De GMR heeft in 2022 advies en/of instemming gegeven over de volgende zaken:  
- instemming (personeelsgeleding) en advies (oudergeleding) meerjarenbegroting 2022-2026; 
- instemming bestuursformatieplan 2022-2023; 
- Instemming jaarrekening en bestuursverslag 2021; 
- instemming klachtenregeling Prohles; 
- voorlopig advies omtrent sluiting You Academy. (Door de snelle besluitenreeks die het bestuur hierna nam, 
had het geen zin meer een definitief advies te formuleren.) 
 
Onderwerpen 
Een terugkerend onderwerp op onze vergaderingen was de You Academy, in het bijzonder de 
kwaliteitsborging. De nodige vragen werden gesteld aan de directeur-bestuurder, zeker nadat we in 
september een notitie ontvingen over de You Academy die aanleiding gaf tot bezorgdheid (een notitie die al 
sinds maart bleek te bestaan). In november ontving de GMR een brief van de coaches van de You Academy, 
waarin stond dat de samenwerking met het Andreas College niet verder zou gaan en de You Academy tegen 
de wens van de coaches in moest stoppen per augustus 2023. Vanuit het bestuur werd met spoed een 
adviesaanvraag gedaan bij de GMR. Omdat feitelijk de samenwerking eenzijdig was opgezegd, spitste het 
voorlopige advies zich toe op een nette afhandeling voor de coaches en de leerlingen en hun ouders, niet op 
het terugdraaien van het besluit. Later bleek dat zowel de coaches als de ouders hier erg teleurgesteld over 
waren. In het besluit dat hier direct na genomen werd door het bestuur, nl. de You Academy meteen na de 
kerstvakantie te sluiten, is de GMR niet gekend. Voor de bestuurlijke afwikkeling werd de heer Rolf van den 
Berg aangenomen. Hij kreeg daarbij ook opdracht de gang van zaken rondom de You Academy kritisch onder 
de loep te nemen, vanaf de oprichting tot de beëindiging, en een analyse te maken van hoe het zo mis kon 
gaan. 
Verder kwam de ventilatie van de klaslokalen vaak aan de orde in de vergaderingen. Daarnaast allerhande 
onderwerpen, zoals: 
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- Meerjarenbegroting 2022-2026, Accountantsverslag en Jaarverslag 2021, Bestuursformatieplan 
2022-2023 

- Vakantierooster 2023-2024 
- GMR-statuten en reglement 
- Evaluatie coronatijd en kwaliteitskaart effectief afstandsonderwijs 
- Benchmark kosten bestuurskantoor ten opzichte van vergelijkbare stichtingen 
- Personeelsbeleid (waaronder beleidsdocument startende leerkracht) 
- Klachtenregeling stichting Prohles 

 
Details zijn te vinden in de notulen die op SharePoint onder het jaartal 2022 bij elke vergadering 
gearchiveerd zijn.  
 
GMR-afvaardiging 
De GMR participeerde in 2022 in diverse gesprekken en overleggen. Binnen de GMR werd voor dergelijke 
gelegenheden een commissie samengesteld. 
 
- De werkgroep duurzaamheid  
- Overleg met het bestuur op 8 juni 2022 door Annemarie Kromhout, Gert-Jan Meerkerk, Wiljan Meijvogel, 
Nico Schaap over personeelsbeleid (o.a. werving en seniorenbeleid - ‘binden en boeien’) 
- Overleg met GMR Andreascollege over de You Academy op 15 juni 2022 over kwaliteitsborging en 
communicatie door Annelies van Bommel, Marjanne Koekebakker, Annemarie Kromhout en Wiljan 
Meijvogel. 
- Overleg met Bas Haasnoot van de Raad van Toezicht op 29 november 2022 door Wiljan Meijvogel.  
- Interview door Rolf van den Berg, waarnemend bestuurder You Academy, met (apart van elkaar) Ingeborg 
van der Windt en Wiljan Meijvogel in resp. december 2022 en januari 2023. 
- Doornemen van de conceptbegroting 2023-2027 met Sander Holtermann, Adviseur Financiën Stichting 
Prohles door Debby Zuyderduyn, Annemarie Kromhout, Wiljan Meijvogel en Jaco Sira. 
 
Cursussen 
Op 31 januari 2022 vond de cursus (G)MR en financiën plaats, gegeven vanuit de CNV-academie. Hiervoor 
was ruim voldoende belangstelling. Cursusleider was André van Kemenade. 
 
CNV en GMR 
In 2022 werd voor de zesde keer het partnerschap van de GMR met de CNV-academie verlengd. 
 
Tenslotte 
Elke vergadering van de GMR werd begonnen met een moment van bezinning en gebed. Ook voor 2023 
richten we ons op de God van de Bijbel voor onmisbare leiding en wijsheid. 
 
Vaststelling jaarverslag 
Namens de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Stichting Prohles te Katwijk, vastgesteld op 
dinsdag 7 februari 2023. 
  
  
Wiljan Meijvogel, voorzitter                                                                      Ingeborg van der Windt, secretaris  
  
 


