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Jaarverslag DMR Ichthus College Kampen 2018 – 2019  

 
Voor u ligt het jaarverslag van de DMR van het Ichthus College in Kampen. Hierin 
staat beschreven wie er in de DMR zitting hebben, welke onderwerpen dit jaar 
besproken zijn, welke besluiten er genomen zijn en wat de werkwijze en scholing van 
de DMR is geweest. Daarnaast kijken we vooruit naar wat we komend schooljaar 
willen bereiken. 
 
In de DMR zitten personeelsleden van het Ichthus, ouders en leerlingen. Vorig 
schooljaar waren er vacatures voor personeelsleden en ouders. Er waren meerdere 
personeelsleden die graag zitting wilden nemen in de DMR, daarom hebben we 
verkiezingen uitgeschreven. Jan Hartog en Wendy Goosen werden gekozen en 
daarmee heeft de DMR dit jaar een volledige personele bezetting gehad. In de 
oudergeleding hebben we afscheid genomen van Jan Peter van der Sluis en Gert 
Bouma. Voor hen in de plaats hebben Susanne Dekker en Caroline Sagel in de DMR 
plaatsgenomen. 
 
 
Dit jaar zitten in de DMR  
 
namens het personeel:  
Heleen Netjes, voorzitter (IC 1) 
Aukje Vogelzang, secretaris (IC 1) 
Frank van den Broek (IC 4) 
Wendy Goosen (IC 1) 
Jan Hartog (OOP)  
Harry Jansma (IC 5) 
Kees Kostwinder (IC 4) 
Jacqueline Visscher (IC 5) 
 

 
 
 
namens onze leerlingen: 
Nina Howayczy 
Daniël van Wijck 
 
namens de ouders: 
Susanne Dekker 
Alet van Elburg 
Caroline Sagel 
 
 

 
Aan het einde van dit schooljaar hebben we afscheid genomen van de leerlingen; 
Daniël is geslaagd en gaat verder op het MBO, Nina gaat naar het examenjaar en wil 
zich daar volledig op richten. Voor hen in de plaats zullen komen Hanna Abrahamse 
en Jasmijn Huls. Jan Hartog vertrekt naar de locatie Dronten en Kees heeft te 
kennen gegeven zich te gaan richten op zijn master opleiding wiskunde. Hierdoor 
hadden we ook dit schooljaar weer twee vacatures. Erik van den Berg en Cees 
Visscher hebben zich hiervoor aangemeld en zij gaan vanaf het schooljaar 2019 / 
2020 zitting nemen in de DMR. 
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Afgelopen jaar hebben we de volgende onderwerpen besproken: 
 
Professionaliseringsbeleid  
Het professionaliseringsbeleid is  
een bijlage van het schoolplan waarin staat beschreven wat de leraren qua 
professionalisering kunnen doen. Op dit beleid is instemming gevraagd en wij 
hebben dat verleend met de aanvullende opmerking dat professionalisering een 
persoonlijk recht is dat de leraar zelf mag invullen.  
 
Organisatiestructuur en taken 
De beschrijving van de organisatiestructuur en het taakbeleid is ook een bijlage van 
het schoolplan. Het gaat hierbij over omschrijvingen van taken die binnen het Ichthus 
College door docenten vervuld worden. De DMR heeft dit beleidsstuk nietig 
verklaard.  De reden hiervoor was bij dat diverse taken de beschrijving en waardering 
niet overeenkwamen. Daarnaast heeft de DMR geëist dat taken die uitgevoerd 
werden door leraren op lesvrije dagen ook in het taakoverzicht en persoonlijk menu 
moesten worden verwerkt. Tot op heden gebeurde dat niet. Nadat de DMR met haar 
nietigverklaring kwam is er na mediation (zie hierover meer bij overleg met het 
bestuur) een werkgroep in het leven geroepen onder leiding van Gerie ten Brinke en 
Heleen Netjes die zich beziggehouden heeft met het de uitvoering van het 
taakbeleid.  
 
Kwaliteitszorgplan, schoolbeleidsplan 
In het kwaliteitszorgplan staat beschreven hoe wij de opbrengsten van ons onderwijs 
volgen en wat wij doen aan de verbetering van deze opbrengsten. Aan dit plan 
hebben wij instemming verleend. Wel willen wij graag volgend schooljaar kort 
terugblikken hierop om te kunnen evalueren wat er afgelopen jaar gebeurd is op dit 
gebied.  
 
Taal- en rekenbeleidsplan 
Het Taal-en rekenbeleidsplan geeft informatie over hoe het onderwijs in rekenen 
en taal is belegd in de Vakroute, Vhbo-route en Academische route. Verder geeft 

het plan informatie over de extra ondersteuning die wij bieden als een leerling 
niet op het verwachte niveau zit. Het beschrijft de protocollen met betrekking tot 

dyslexie en dyscalculie. Wij hebben ingestemd met dit plan. 
 
Rookbeleid 
De school is nu officieel rookvrij, wat betekent dat docenten en leerlingen niet mogen 
roken in het zicht van de school. Hiermee lopen wij vooruit op een wet die binnenkort 
ingaat. De DMR heeft met het plan ingestemd. 
 
Projectplan 10-14 
De DMR is op de hoogte gebracht van de plannen van de Irisscholen en het Ichthus 
College om samen te werken.  
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Combiklas tl/havo 
Dit onderwerp is tijdens de vergaderingen meerdere malen besproken. Vraag hierbij 
was of het samenstellen van tl/havo klassen een wijziging in het schoolplan zou zijn. 
Ook waren wij benieuwd naar het draagvlak voor dit pan van het onderbouwteam. 
Daarnaast wilden we weten welke beweegredenen er waren om dit plan uit te gaan 
voeren. Uiteindelijk bleek dat we geen instemmingsrecht hadden volgens de 
schoolleiding omdat het geen verandering van het schoolplan zou zijn. De DMR heeft 
na raadpleging van een aantal collega’s uit het onderbouwteam besloten om het 
hierbij te laten, mede omdat duidelijk werd dat het betreffende team volop in de 
besluitvorming betrokken werd. Ook was dit plan al gecommuniceerd met de 
basisscholen en ouders. De DMR heeft met klem aangegeven dat zij voor ieder 
volgend plan vooraf op de hoogte gebracht dient te worden en vraagt de 
schoolleiding terughoudend te zijn met communicatie naar buiten voordat een plan 
aan de DMR wordt voorgelegd. 
 
 
Stewardsprogramma 
We hebben om een evaluatie gevraagd van het stewardsprogramma. Deze evaluatie 
heeft de DMR besproken en zij heeft vervolgens als advies gegeven om op basis van 
dit onderzoek concrete doelen te formuleren en deze komend schooljaar te 
evalueren. 
 
Ouderbijdrage 
De oudergeleding van de DMR heeft vorig jaar niet ingestemd met de wijzigingen in 
de vrijwillige ouderbijdrage. De directie heeft vervolgens een ongewijzigd plan in 
oktober voor instemming aan ons voorgelegd. Hiermee is de oudergeleding akkoord 
gegaan. In juni is opnieuw een wijziging aangeboden en met een paar kleine 
veranderingen heeft de oudergelding hiermee ingestemd.  
 
Overgangsregeling 
In het schooljaar 2017/2018 heeft dit plan voor het eerst op de DMR tafel gelegen. 
Vanwege de plannen voor snelle invoer en het niet goed doorlopen proces heeft de 
DMR niet met het hele plan ingestemd. Dit schooljaar is de overgangsregeling 
opnieuw aangeboden. Aan de hand van onze adviezen is het plan aangepast en 
hebben we ingestemd. 
 
Technieksubsidie 
De overheid stelt geld beschikbaar om techniek te promoten en daarbij het 
bedrijfsleven te betrekken. Wij hebben ingestemd met het plan om deze subsidie 
binnen te halen. 
 
Leerlingenstatuut 
De leerlingengeleding van de DMR heeft dit jaar gepleit voor het opzetten van een 
leerlingenstatuut. Dit is nog niet echt van de grond gekomen. Volgend schooljaar 
wordt hier verder aan gewerkt. 
 
Ondersteuningsprofiel 
IC Kampen is verbonden aan het Samenwerkingsverband 2305. Dit 
samenwerkingsverband heeft een gezamenlijk kader en doelen waar wij op aan 
moeten sluiten. Ons huidig ondersteuningsprofiel is twee jaar oud. We hebben het 
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profiel bijgesteld aan de huidige situatie in ons samenwerkingsverband, de school en 
op de eisen die de inspectie aan ons stelt voor dit profiel. Dit document bevat een 
behoorlijk aantal bijlagen. Er is in Connect een map gemaakt waar iedereen in kan 
kijken. Het is immers een document waar dagelijks mee gewerkt wordt door zoco’s, 
IB’ers en mentoren. 
 
HRM 
De Landstede scholengroep is bezig met het maken van een nieuw HRM beleid. Dit 
heet het HRD beleid (human resource development). Onze directie wil graag binnen 
dit beleid een eigen gezicht geven aan het Ichthus HRD beleid. De DMR wil graag bij 
dit proces betrokken worden. Volgend schooljaar zou hier mee verder gegaan 
worden.  
 
Vhbo concept bovenbouw  
De DMR heeft ingestemd met de onderwijsvernieuwing voor de bovenbouw. Dit 
houdt in dat er een keuzedag komt (de Dinsdag),  en een ander aanbod van 
beroepsgerichte vakken en LOB. 
 
 
VHBO concept onderbouw 
De DMR heeft ingestemd met het plan, mits dat als pilot wordt gezien. De DMR miste 
doelgerichtheid en het organiseren van evaluatiemomenten in het plan. Verder heeft 
de DMR als dringend advies gegeven om de SOVA training niet zonder meer door de 
mentor te laten geven, maar door iemand die daar voor bevoegd is of hier veel 
ervaring mee heeft. 
 
Schoolgids 
De DMR heeft de schoolgids zorgvuldig gelezen en toetsingspunten geformuleerd 
onder andere over helder en begrijpelijk taalgebruik, over de realistische weergave 
van de praktijk en de actualiteit. De DMR heeft ingestemd, mits deze wijzigingen zijn 
doorgevoerd.  
 
Taakreductie en werkdrukvermindering 
Er lag een financiële opdracht voor de stichting Ichthus om financieel gezond te 
worden en te blijven. Dit lukt alleen door te bezuinigen. Deze bezuinigingen worden 
niet op de lessen gedaan, maar op de overige taken van docenten. De DMR heeft 
ingestemd met het voorstel van de taakgroep en de directie, nadat het proces goed 
was afgrond door alle partijen een terugkoppeling te geven. Wel moet er nog een 
onderzoek plaatsvinden naar de overlappende werkzaamheden van de IB’ers en de 
teamleiders. Dit gaat volgend schooljaar plaatsvinden en de DMR wordt hierbij 
betrokken. Ook zal er nog nader gekeken worden naar de vergoeding van 
examenwerkzaamheden. Hier gaat volgend schooljaar een werkgroepje met een 
vertegenwoordiging vanuit de DMR en de schoolleiding mee aan de slag. 
 
Lestijden 
Komend schooljaar zijn de lestijden aangepast. Van een 45 minuten-lesrooster gaat 
het Ichthus College naar lessen van 60 minuten. De DMR heeft gevraagd om een 
proefrooster om te zien of alle lessen dan in het rooster gaan passen. Het ziet er 
naar uit dat dit in de meeste gevallen zal gaan lukken. De DMR heeft ingestemd met 
de aangepaste lestijden. 
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Lessentabel 
Met de wijzigingen in de lessentabel heeft de DMR in eerste instantie niet ingestemd, 
omdat de wijzigingen in sommige gevallen te rigoureus waren. De wijzigingen waren 
nodig in verband met de aangepaste lestijden en het tekort aan lesuren in de 
bovenbouw voor aardrijkskunde en economie. Na gesprekken met onder andere de 
kunstsectie zijn er oplossingen bedacht en de DMR heeft uiteindelijk ingestemd met 
de lessentabel voor volgend schooljaar.  
 
DMR statuten 
De DMR wil graag de statuten wijzigen in verband met de evenredige 
vertegenwoordiging van personeelsleden over de diverse locaties. Eén van de 
ouders uit de oudergeleding gaat hiermee aan de slag. De DMR kan de statuten niet 
zelf wijzigen maar moet ze voorleggen aan het CvB. Wij doen een voorstel voor de 
beoogde wijziging.  
 
 
Taakbeleid 
Het taakbeleid is op het Ichthus College de afgelopen twee jaren niet uitgevoerd 
zoals afgesproken. Het knelpunt zat met name in de activiteiten op lesvrije dagen 
(zoals bijvoorbeeld de sportdag of de kerstviering). Deze dagen werden niet vergoed 
in het persoonlijk menu van docenten. Na mediation is het gesprek hierover op gang 
gekomen. Naar aanleiding van dit gesprek is er een werkgroep gevormd die zich met 
het taakbeleid bezig heeft gehouden. Voor komend schooljaar zijn afspraken 
gemaakt over hoe de invulling van de lesvrije dagen wordt vormgeven.  
 
 

Overleg met de achterban, de schoolleiding en het bestuur 
 
We zijn dit schooljaar gestart met het schrijven van nieuwsbrieven over de zaken die 
tijdens de DMR vergaderingen besproken worden. Deze nieuwsbrief komt steeds uit 
in de week voor de DMR vergadering. We verspreiden de agenda en we vragen de 
personeelsleden om input voor deze vergaderingen. Ook vermelden we welke 
onderwerpen de vorige vergadering zijn besproken en wat de uitkomsten daarvan 
waren. Uit de reacties van collega’s, mondeling en via de mail merken we dat deze 
nieuwsbrief gelezen en gewaardeerd wordt. Wel zouden we graag nog meer input 
van collega’s hebben als er zaken op de agenda staan die gevoelig liggen of een 
grote impact hebben in de school. We spreken er wel over tijdens de koffiepauzes in 
de personeelskamer, maar we denken nog na over hoe we dit op een structurele 
manier vorm kunnen geven.  
 
Voor iedere vergadering van de DMR hebben Heleen en Aukje een vooroverleg met 
onze rector, Germien Kamphorst. We bespreken dan welke punten op de agenda 
moeten komen en welke informatie we nodig hebben om tot een weloverwogen 
oordeel te kunnen komen tijdens de vergadering. De laatste vergadering hebben we 
het vooroverleg gevoerd met Gerie ten Brinke, omdat Germien Kamphorst wegens 
privéomstandigheden niet op school aanwezig is.  
In januari hebben we een avond onder leiding van Henk Verreijen gesproken over 
het vastgelopen overleg rondom het taakbeleid. Dit resulteerde erin dat er een 
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werkgroep is gemaakt waarin afspraken zijn gemaakt over het omgaan met het 
taakbeleid voor komend schooljaar.  
 
De GMR heeft twee keer per jaar een gesprek met het CvB. De DMR kan punten 
voor dit gesprek aandragen. Daarnaast heeft de DMR zelf een gesprek met Theo 
Bekker aangevraagd waarbij we het hebben gehad over de organisatiestructuur. 
 
 

Scholing 
 
In het schooljaar 2018 – 2019 is de DMR begonnen met scholing over de rol van de 
DMR binnen een scholengroep en welke bevoegdheden de DMR heeft. Deze 
scholing werd gegeven door Saskia van der Schaaf van de AOb. Dit schooljaar zijn 
we hiermee verder gegaan op de startdag van de DMR. Deze dag hebben we 
gehouden op locatie nationaal park de Hoge Veluwe. Doel was om een gezamenlijke 
start te maken met de DMR van Dronten, dezelfde taal te spreken en elkaar te leren 
kennen. Heleen en Aukje zijn vervolgens naar een driedaagse cursus geweest van 
de SBI. Deze cursus was bedoeld voor voorzitters en secretarissen. De onderwerpen 
die daar behandeld werden waren: effectief vergaderen, het opstellen van een goede 
agenda en hoe je gesprekken kunt voeren met het bestuur. Daarnaast kwam de 
wettelijke regelgeving aan bod. Deze cursus werd gegeven door Brenda Vinke. Wij 
hebben Brenda vervolgens gevraagd om op een avond ons met de hele DMR te 
komen scholen in de zogeheten ‘Navigatormethode’, een manier waarop je efficiënt 
te werk kunt gaan als DMR door bijvoorbeeld vooraf toetsingspunten te bedenken. 
Ook op deze avond is weer gekeken naar de terreinen waarop je als DMR wel en 
geen invloed uit kunt oefenen en wat de rol van de DMR kan zijn bij veranderingen in 
de organisatie. Op de startdag van het schooljaar 2019 – 2020 willen we verder 
doorgaan met het formuleren van goede toetsingspunten bij beleidsstukken. 
Daarnaast willen we ons komend schooljaar bekwamen in het lezen en interpreteren 
van de begroting. 
 
 

Functioneren van de DMR 
 
In het schooljaar 2018 – 2019 is er een aantal nieuwe leden in de DMR gekomen en 
zijn Heleen en Aukje begonnen met hun werk als voorzitter en secretaris. Veel 
dingen moesten we gaandeweg leren en uitvinden wat de beste handelswijze was. 
We zijn daarom begonnen met scholing. Dit jaar hebben we gemerkt dat we meer 
gestructureerd te werk konden gaan door het maken van een procesagenda, het 
beter plannen van de vergaderingen en de onderwerpen die besproken werden en 
het maken van een uitgebreide agenda. Dit is in ieder geval de schoolleiding 
opgevallen, maar ook bij de collega’s merken we dat de zaken die binnen de DMR 
besproken worden meer leven binnen de school. Collega’s komen bijvoorbeeld met 
vragen naar ons toe. Daar zijn we content mee, want daar is een MR uiteindelijk voor 
bedoeld.  
 
 
 
 


