6.

Geledingen, raden en commissies

6.1.

Medezeggenschapsraad Johan de Witt-gymnasium

6.1.1. Periode tot 1 september 2019:
Van januari tot en met augustus bestond de MR uit de volgende leden:
Personeelsgeleding:
Dhr. mr. drs. J.W.U. Koch
Dhr. M. van Houwelingen
Mw. drs. K. Luteijn (secretaris)
Dhr. drs. J.R. van Raai MEd (voorzitter)
Oudergeleding:
Dhr. R. Verheul
Dhr. ir. G.W.M. Stevens
Leerling-geleding:
Sami Aslan (penningmeester)
Floris Beerens
De MR is in het voorjaar van 2019 vier keer bijeen geweest. Bovendien heeft op 14 februari het
jaarlijkse overleg tussen bestuur en MR plaatsgevonden.
De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest:
-

CAO personeel, jaartaken personeel;
invulling van werkdrukverlichting (45-minuten rooster);
Vacature conrector;
Begroting, meerjarenbegroting en Maraps;
Ventilatiesysteem in het gebouw, meubilair aula;
Vakantieregeling;
Ouderbijdrage en schoolgids;
Schoolplan;
Nieuwe directiestructuur: Raad van Toezicht-model;
Tevredenheidsonderzoek personeel, leerlingen en ouders;
Protocol sociale media;
Pilot toetsbeleid klas 1;
aanpassing van het privacy reglement.

6.1.2. Periode vanaf 1 september 2019
Met ingang van 1 september 2019 is de MR als volgt samengesteld:
Personeelsgeleding:
Mw. drs. J. Abcouwer (voorzitter)
Dhr. mr. drs. J.W.U. Koch
Mw. drs. N.K. Spelbrink (secretaris)
Mw. drs. M.M.E. Tonino (vice-voorzitter)
Oudergeleding:

Mw. H.B. Al Mashta-Aalderink
Dhr. ir. G.W.M. Stevens
Leerling-geleding:
Floris Beerens (klas 6) (penningmeester)
Stijn Engelberts (klas 6)
De officiële installatie van de nieuwe MR-leden vond plaats op 8 oktober. In de nieuwe samenstelling
is de MR in het najaar drie keer bijeen geweest. Daarnaast heeft de PMR regelmatig overleg met de
rector.
De volgende zaken zijn aan de orde geweest; enkele daarvan worden hieronder nader toegelicht:
-

Nieuwe bestuursstructuur: het Raad van Toezicht-model;
Aanpassing MR statuut, - reglement en huishoudelijk reglement;
Personeelszaken;
AOB cursus voor MR-leden;
Invulling onderwijstijd (instemming verleend);
Introductie soft tokens voor personeel;
Pinapparaat in de kantine (instemming verleend);
Jaartaken personeel;
Taakverdeling schoolleiding;
Marap juni t/m september;
Ballotagecommissie Vossius;
PR-plan en activiteiten rondom werving nieuwe leerlingen;
Begroting 2020 en meerjarenbegroting 2020-2024;
Procedure werving nieuwe rector (MR-vertegenwoordiging in selectiecommissie) (advies
uitgebracht aan RvT);
Profielschets nieuwe rector (advies uitgebracht aan RvT).

Nieuwe bestuursstructuur
Met ingang van 1 september heeft het Johan de Witt-gymnasium een nieuwe bestuursstructuur, het
zogenaamde Raad van Toezicht-model. De Raad van Toezicht (voorheen schoolbestuur) is meer op
afstand komen te staan van de dagelijkse praktijk van de organisatie, met uitzondering van de rectorbestuurder die verantwoording aflegt aan de RvT. De rector-bestuurder (voorheen rector) heeft
meer eindverantwoordelijkheden gekregen maar heeft nu ook meer bevoegdheden die voorheen bij
het schoolbestuur lagen.
Personeelszaken
Het vertrek van een collega riep bij de personeelsgeleding vragen op die aan zowel de schoolleiding
als aan leden van de Raad van Toezicht gesteld zijn. De PMR heeft heeft een extra onderhoud
aangevraagd met leden van de Raad van Toezicht over het vertrek van de collega. Dit gesprek heeft
14 november plaatsgevonden. Een van de conclusies was dat de vertrouwenspersonen duidelijk
zichtbaar en aanspreekbaar moeten zijn voor alle leerlingen en medewerkers van de school.
AOB-cursus
Op 4 december heeft de voltallige MR een eendaagse cursus gevolgd op het gebied van ‘finance’ en
‘governance’ bij onderwijsinstellingen. Een enthousiaste en deskundige cursusleider van het AOB gaf
ons inzicht in dit soort zaken. Bovendien kregen wij advies op maat van onze school. Wij hebben

geleerd alert te zijn op bepaalde zaken zoals de begroting en het taakbeleid, en om proactief mee te
denken met het schoolbeleid.
Werving nieuwe rector
De MR heeft een uitgebreid advies opgesteld en aan de Raad van Toezicht doen toekomen
aangaande de werving van de nieuwe rector-bestuurder. De adviezen zijn grotendeels verwerkt in de
definitieve profielschets.
De voorzitter van de MR zal gedurende de gehele sollicitatieprocedure deel uitmaken van de
selectiecommissie. Daarnaast zullen de ouder- en leerling-geleding elk vertegenwoordigd worden
door een MR-lid tijdens de eerste gespreksronde van de sollicitatieprocedure.
Dordrecht, 10 februari 2020
Mw. drs J. Abcouwer, voorzitter MR

6.2.

Oudervereniging

Bestuurssamenstelling per 1 januari 2019
Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Overige leden

Adviserend lid

: de heer drs. N.J. Mooij
: de heer G.W.M. Stevens (tevens lid MR)
: de heer J.C.J. van Antwerpen
: de heer E. van Os
: mevrouw ir. Y. Buitenhuis
: mevrouw P. Biemond
: mevrouw E. Stoop
: mevrouw D. Zegelaar
: de heer X. Wamelink
: de heer drs. J.A. Dekker, rector

Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering op 26 november 2019 zijn afgetreden de dames
Buitenhuis, Stoop en Zegelaar. Toegetreden zijn de dames Van Garderen (Fleur) en Rijsdijk (Claudia).
De dames Van der Linden en Van Arkesteijn vormden de kascontrolecommissie.
Voor ieder leerjaar is één van de bestuursleden vast aanspreekpunt voor ouders. Mevrouw Biemond
treedt op als coördinator van het magazine JOHAN. De heer Stevens is tevens lid van de
oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.
Vergaderingen en andere overleggen
In 2019 zijn acht bestuursvergaderingen gehouden. Vaste punten op de bestuursvergadering van de
oudervereniging zijn de JOHAN, actualiteiten MR, financiën/sponsoring en lief en leed van
schoolpersoneel waarbij de vereniging een attentie verzorgt. In het kader van de besteding van de
financiële reserve van de vereniging werd specifiek gesproken met de leerlingvereniging Musae, de
sectie Lichamelijke Oefening en het project Model United Nations. Verder stonden onder meer
toetsbeleid, kwaliteitszorg, profielkeuzebegeleiding en de nieuwe directie- en bestuursstructuur van
de school op de agenda.
Het jaarlijks overleg met het schoolbestuur vond plaats op 21 maart 2019. Op de agenda stonden de
bestuursstructuur, instroom nieuwe leerlingen, werving conrector en kwaliteitsplan.
In november 2019 vond het jaarlijkse diner van de oudervereniging met de schoolleiding plaats.

Thema-avond
Op 26 november 2019 was de jaarlijkse thema-avond voor ouders met daaraan voorafgaand de
algemene ledenvergadering. Hermien Miltenburg, studievoorlichter van de Wageningen Universiteit,
verzorgde samen met drie studenten een boeiende, interactieve inleiding over het kiezen van een
studie en universiteit.
Elan-prijs
De Elan-prijs, normaliter uitgereikt aan een docent of sectie, werd toegekend aan het
leerlingcollectief dat deelname van het Johan de Witt-gymnasium aan Model United Nations
voorbereidt en organiseert.
Activiteiten
De oudervereniging was aanwezig bij de open dag in januari. Het bestuur verzorgde hedt ontbijt voor
het voltallige personeel van de school als dank voor hun inzet gedurende het hele schooljaar.
In maart 2019 werkte de oudervereniging mee aan de voorlichtingsavond over studie en beroep voor
derdeklassers. Een aantal ouders heeft verteld over hun werk om leerlingen te helpen bij het maken
van een passende profielkeuze.
Op 12 juli 2019 ontvingen de geslaagden van de vereniging de gewilde penning. Aan hen, hun gasten
en schoolpersoneel bood de oudervereniging na de proclamatie een feestelijke borrel aan in Art &
Dining in de tuin van het Dordrechts Museum. De opkomst was ook dit jaar zeer groot.
De oudervereniging zorgde door het jaar heen voor attenties voor het personeel bij ziekte, jubilea,
geboorten en als bedankje voor de begeleiding van de buitenlandse reizen.
In 2019 heeft het bestuur gewerkt aan zichtbaarheid bij alle (toekomstige) ouders door aanwezigheid
op de voorlichtings- en ouderavonden, de website, de JOHAN, de open dag en een bijdrage aan de
maandelijkse nieuwsbrief van de school.
Financiële ondersteuning
De school ontvangt voor de leerjaren 1 tot en met 4 een vaste bijdrage voor terugkerende
activiteiten. Richtlijn voor sponsoring door de Oudervereniging is dat projecten en activiteiten zoveel
mogelijk de ouders moeten aanspreken en dat zoveel mogelijk leerlingen verdeeld over alle leerjaren
en vakken kunnen deelnemen.
Er zijn daarnaast in 2019 overige activiteiten en projecten gesponsord, waaronder de excursie naar
Blijdorp van leerjaar 4, de Kleine Avond, meubilair in de aula, het jaarboek van de geslaagden en
deelname aan de Debatcompetitie.
Tot slot leverde de oudervereniging op verzoek van de school een bijdrage in de kosten van
schoolreizen voor enkele individuele leerlingen.
Inning van de contributie voor de Oudervereniging gaat via lddink.
JOHAN
De oudervereniging geeft een eigen magazine uit: de JOHAN. Het bestuur ziet dit blad als hét middel
om ouders te informeren over het reilen en zeilen op school. Voor het personeel is het blad een
uitgesproken forum om hun vak, visie op onderwijs of activiteiten bij de ouders over het voetlicht te
krijgen. In 2019 zijn drie edities van de JOHAN verschenen. De thema’s waren “Humor”, “Passie” en
“Verandering”.
De redactie bestond gedurende 2019 uit Nadja Duykers, Patrick van ’t Hof, Marieke Hoekstra, Iris
Knapen, Mascha Joustra, Odette Schouten, Mark Uilhoorn, Diana van Veen, Christian Ghiraw Visser,

Regina de Leeuw van Weenen. Namens het bestuur traden Han van Antwerpen en Patty Biemond op
als coördinator en werkten Daniëlle Zegelaar, Fleur van Garderen en Xander Wamelink mee.
N.J. Mooij, voorzitter Oudervereniging

6.3.

Leerlingenraad

Het schooljaar begon goed voor de leerlingenraad, er werden namelijk extra zit- en werkplaatsen
beschikbaar gesteld in de aula na veel vraag van de leerlingenraad. De leerlingen hebben hier veel
baat bij gehad aangezien ze tot op heden dagelijks in gebruik zijn.
Ook is er in elke raad weer de vraag naar een pinautomaat in de kantine ter gesprek gekomen. Floris
Beerens en Stijn Engelberts zijn hiermee aan de slag gegaan en hebben een mooi plan uitgewerkt
wat op dit moment bij de schoolleiding ligt en hopelijk binnenkort waargemaakt kan worden.
Om terug te komen op een punt van vorig jaarverslag: zorgen dat de leerlingenraad bekender wordt
binnen de muren van de school. Een aantal leerlingen uit de raad hebben de taak op zich genomen
om een Instagram account te maken voor de leerlingenraad zodat alle leerlingen hier klachten of
verbeteringen in kunnen sturen die besproken worden tijdens de raden. Via deze manier kan elke
leerling zijn/haar mening laten horen.
Isabel van der Velden, voorzitter leerlingenraad

6.4.

Stichting Studium Generale Johan de Witt-gymnasium

Stichting Studium Generale Johan de Witt-Gymnasium is een onafhankelijke stichting met als
bestuursleden oud-leerlingen, ouders van (oud)-leerlingen, (oud)-docenten en oud-bestuursleden
van de school. De belangrijkste activiteiten van de stichting bestaan uit het organiseren van diverse
cursussen voor (oud)- leerlingen, ouders van leerlingen, eventueel voor leerlingen en overige
belangstellenden. Er worden ook reizen georganiseerd naar bestemmingen, van belang in de
(klassieke) oudheid.
In het cursusjaar 2019 werden weer de cursussen Latijn voor ouders van eerste klassen en Grieks
voor ouders van tweede klassen aangeboden. De belangstelling is constant en de cursusgroepen
waren goed bezet. De cursussen, evenals een cursus filosofie, werden in 2019 gegeven door de
docente Hedwig Gaasterland. Daarnaast worden er elk jaar ook andere cursussen aangeboden
waarop kan worden ingeschreven. Wanneer er dan voldoende belangstelling is, kunnen zij ook
daadwerkelijk worden gegeven.
In april 2019 namen 22 belangststellenden deel aan een reis naar Rome onder leiding van de ouddocente klassieke talen, drs. M. Lefeber-Karres. De reis was een groot succes.
In nauwe samenwerking met de school werd een oud initiatief van de stichting “De Dordtse
Academie” overgenomen: De Johan de Witt-lezing. Als spreker trad op de historicus/schrijven Luc
Panhuysen. Hij sprak over overeenkomsten en verschillen in de maatschappij en de geopolitieke
verhoudingen van heden en verleden (17de eeuw).
In januari 2019 werd nog een pilot-lezing voor belangstellenden gehouden, verzorgd door het
echtpaar Nunez over interculturele antropologische verschillen.

Mr. M.L. Veldhuijzen, voorzitter

6.5.

Externe vertrouwenspersoon, Johan de Witt gymnasium

Begin 2019 benaderde Mary Ruisch mij om haar tijdelijk te vervangen als externe vertrouwens
persoon. In de loop van het jaar is dat in overleg met haar en de directie omgezet in een definitieve
vervanging. Tevens is afgesproken dat indien gewenst altijd overleg met haar mogelijk is en dat is
fijn, omdat zodoende continuïteit in wijze van aanpak en afhandeling is gewaarborgd.
Ik ben ooit afgestudeerd als onderwijssocioloog en mijn interesse in het thema persoonlijke
ontwikkeling en teamsamenwerking is een rode draad in mijn loopbaan. Goede onderlinge
verhoudingen dragen bij aan een fijne werksfeer en daarom roep ik medewerk(st)ers en
studenten/ouders van het Johan de Witt gymnasium op om contact met mij op te nemen als er op
dit vlak vragen zijn waar men zelf niet uitkomt. Soms is één telefonisch gesprek al genoeg om tijdig
bij te sturen en helpt het om escalatie van een situatie te voorkomen.
Als externe vertrouwenspersoon hanteer ik de volgende uitgangspunten:
-de externe vertrouwenspersoon mengt zich niet in de discussie tussen de betrokken partijen. Hij /zij
ondersteunt, bewaakt de discussie en bevordert dialoog tussen de betrokkenen bij het zoeken naar
een bevredigende oplossing
-persoonlijke opvattingen van de externe vertrouwenspersoon aangaande de voorliggende casus is
niet relevant voor het functioneren als externe vertrouwenspersoon.
In 2019 ben ik tweemaal geconsulteerd:
-Een docent is niet tevreden over de wijze waarop door de directie is gehandeld met betrekking tot
roddels over ongepast gedrag in de begeleiding van leerlingen. Een gevoelige kwestie, omdat het
raakt aan professionele integriteit. Deze zaak toont tevens aan dat als er veel emotie bij komt kijken,
het versturen van e-mails daarbij niet helpt. De boodschap kan anders overkomen dan bedoeld,
interpretaties kunnen verschillen. Met elkaar in gesprek gaan, hoe lastig dat soms ook kan zijn, werkt
uiteindelijk beter. Verheldering van standpunten en verkenning van mogelijkheden om nader tot
elkaar te komen heeft in een gesprek tussen betrokkenen uiteindelijk de lucht geklaard.
-Een student heeft met mij gesproken over de verstoorde verhouding met een docent. Mijn bijdrage
bestond uit ondersteuning in het zoeken naar mogelijke oplossingen vanuit de vraag hoe je vanuit de
positie als student deze situatie kon beïnvloeden.
Het is uiteindelijk bij één gesprek gebleven, later heeft betrokkene mij gemeld dat dit gesprek
voldoende was.
Dordrecht, 30 januari 2020
Bert den Boer, externe vertrouwenspersoon Johan de Witt-gymnasium Dordrecht

6.6.

Stichting Reünisten

Het was een rustig jaar in 2019 voor het stichtingsbestuur na een succesvol lustrumjaar in 2018 te
hebben neergezet. Wel hebben wij wederom mutaties in ons bestuur gekend. Afgelopen november
zijn de bestuursleden Frits Hoppel en Jim de Vos afgetreden en is Siene Schoenmakers toegetreden.
Frits heeft reeds vele jaren hartstochtelijk in het bestuur gediend, de laatste jaren als
penningmeester, na zijn pensionering bij de belastingdienst. Hij zal voor zijn originele bijdragen in
onze discussies node gemist worden. Jim heeft in zijn korte betrokkenheid bij het bestuur onder
andere de website volledig vernieuwd en de perikelen rond de nieuwe privacy wetgeving in 2018 in
goede banen geleid. Siene was reeds betrokken bij de reünie 2018, met bijzondere aandacht voor het
feest in Bibelot. Wij zijn blij dat zij nu ook formeel ingeschreven is.

Dankzij de bijdragen van onze reünisten is het mogelijk de kosten voor deelname aan de reünie laag
te houden. Ook in de toekomst zorgen wij graag voor uw donaties (traditioneel is onze suggestie €5,-)
op onze rekening. ABN AMRO: NL81ABNA0508302285 BIC ABNANL2A. Automatisch laten incasseren
kan ook, stuur dan een e-mail met uw machtiging naar contact@jdw-reunisten.nl.
Χαίρε και ὑγίαινε
Dhr. G. (Govert) Veldhuijzen, MD, voorzitter Stichting Reünisten

Contactgegevens:
Stichting Reünisten Johan de Witt Gymnasium
Eemnesserweg 118
3741 GC Baarn
Tel: +316-42244968
E-mail: contact@jdw-reunisten.nl

