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1. Algemeen  
  

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een 
Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan 
voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR is het orgaan waarin de diverse groepen 
die in de school aanwezig zijn, ouders en personeel worden vertegenwoordigd. De MR 
spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten 
opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Een van de belangrijkste 
instrumenten van de MR daarbij is het instemming- en adviesrecht.   

  

Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan 
en deze belangen behartigd worden. De MR probeert een sfeer van openheid en 
democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn wat er 
speelt en daarop kunnen reageren.  

  

Hoe we dit willen bewerkstelligen kunt u lezen in onderstaand jaarplan. Middels dit 
jaarplan willen we u, de ouders en de leerkrachten, deelgenoot maken van hetgeen wij, 
als medezeggen- schapsraad, dit jaar van plan zijn te doen. Met dit plan willen we als 
medezeggenschapraad duidelijk maken wat onze uitgangspunten, werkwijze, planning, 
taakverdeling en financiële begroting voor het komende schooljaar zijn.  
Het jaarplan biedt de MR het komende jaar houvast bij de planning van onze 
werkzaamheden. Tevens wordt het hierdoor voor onze achterban (ouders en 
personeelsleden) duidelijk waar de MR het komende schooljaar aandacht aan wil 
schenken.  
  

Het MR-jaarplan bevat:  

• Een jaarplanning ten aanzien van jaarlijks terugkerende onderwerpen;  
• De wijze waarop de MR is georganiseerd alsmede de organisatie van verkiezingen;  
• Een vergaderrooster;  
• De financiële begroting.  

  

Als u als ouder of personeelslid een onderwerp heeft wat u besproken wilt hebben, meldt 
u het dan bij een van ons. Wij zorgen ervoor dat er wat mee wordt gedaan. Dus kom naar 
ons toe met uw zorg, ideeën, of feedback. 

  
Namens alle leden van de MR.
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 2. Uitgangspunten en werkwijze  
 

De MR heeft als taak, het actief en beleidsmatig meedenken op het schoolbeleid middels 
een gevraagd dan wel ongevraagd advies. 

 
Dit doen we door:  

• De (beleid-) voorstellen van het bestuur/ directie te beoordelen en gebruik te 
maken van ons advies-, instemmings-, informatie-, initiatiefrecht en recht op 
overleg;  

• Actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die 
het onderwijs op de school beïnvloeden door de notulen te plaatsen op Social 
Schools. 

  

Als uitgangspunten hanteren we dat:  

• We een bijdrage willen leveren aan een school waar kwalitatief goed onderwijs 
wordt gegeven;  

• We namens ouders en personeel de medezeggenschap binnen de school willen 
invullen dit t.b.v. het onderwijs en ontwikkeling van kinderen. 

• We, als vertegenwoordiger van personeel en ouders, invloed willen uitoefenen op 
het beleid dat op school door schoolleiding wordt gevoerd;  

• We niet alleen beleidsvoorstellen van de directie willen beoordelen maar 
daarnaast ook, indien nodig, zelf met ideeën zullen komen middels gevraagd en 
ongevraagd advies;  

• We contact  onderhouden met ouders en personeel en open staan voor vragen, 
opmerkingen en reacties van ouders en personeel;  

  
Doelen voor dit jaar: 

• Na proefperiode met nieuw tijden voor continurooster volgt een officiële stemronde. 
(deze zal in november plaatsvinden) 

o Afhankelijk van de uitslag worden de nieuwe tijden officieel of we gaan terug 
naar de oude tijden; 

• De evaluatie van de proefperiode communiceren met ouders: 
• Ouders tijdig informeren in de aanloop naar  de officiële stemronde en na de 

stemronde de uitslag kenbaar maken.  
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3. Regelingen en beleidsplannen  

 

De MR beschikt over een Medezeggenschapsstatuut. 
De verwijzingen naar de bevoegdheden hieronder zijn op basis van de wettekst in de WMS. 
In dit overzicht uit deze wet wordt aangegeven wanneer het een onderwerp betreft waarbij 
de MR adviesrecht  of instemmingsrecht heeft. Dit kunt u vinden op de website.  
  

 
 
4. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden  
 
Onderstaand schema geeft inzicht in de huidige bezetting van de MR alsmede de 
verkiesbaarheid in dit schooljaar. De zittingsperiode voor elk MR-lid is drie jaar. Na afloop 
van die termijn kan een lid zich herkiesbaar stellen voor 1 periode. 
 
 

Naam  Functie  Jaar intreden  Jaar aftreden  

Anouk Boender 
Personeel  Sept’ 2018 2024 

Fleur de Jonge 
Personeel  Jan’ 2017 2024 

Evelyn Wesseling 
Ouder Aug’ 2020 2023 

Eric Gerrits 
Ouder Aug’ 2022 2025 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 6  Jaarplan MR 2022-2023 

 

5. Structurele onderwerpen  
 

De MR wil graag reageren op actuele ontwikkelingen en op voorstellen van het bevoegd 
gezag. Aangezien we een MR zijn die vooruit kijkt en we ons willen voorbereiden op wat er 
komen gaat, maken we gebruik van een jaarplanning.  
Hierdoor weten we als medezeggenschapsraad wanneer we moeten beginnen met het 
bespreken van onderwerpen om op het tijdstip dat er om advies of instemming wordt 
gevraagd, goed voorbereid te zijn. Per vergadering wordt de agenda aangevuld met actuele 
zaken. Deze kalender moet gezien worden als houvast, maar is niet bindend.  
  
Maand  Onderwerpen  

Augustus / september Opstartvergadering  

Inventariseren speerpunten  

Jaarplan bijstellen  
Taakverdeling MR  

Scholingsbehoefte MR inventariseren  

Vaststellen ouderbijdrage  

Concept jaarverslag 

Taakbeleid 
Vergaderplanning 

Vaststellen jaarbegroting 

Oktober /november 

   

Vaststellen jaarverslag MR 

Voorstel begroting volgend jaar 
Leerlingaantallen 

Voortgang onderwijskundige zaken. (Advies) 

Januari /februari Bespreken vakantierooster 

Ziekteverzuim 

Schoolformatieplan concept  

Begroting (vastgesteld) 

 

Maart /april 

 

Tussenevaluatieschool(jaar)plan                                                
Vakantierooster                                                               
Onderwijskwaliteit/opbrengsten              

Vast stellen/bijstellen meerjarig beleidsplan                                    

Mei  

 

Formatie                                                                    
Verkiezingen/samenstelling MR                                 

Datum prikken MR activiteit 

Juni / juli Schooljaarplan/Schoolplan                                      

Scholingsplan                                                            

Schoolgids                                                              

Evaluatie afgelopen schooljaar                             
Onderwijstijd leerlingen      

Vergaderdata komend schooljaar.  
Besteding vrijwillige ouderbijdrage: verantwoording afgelopen 
schooljaar. 
 

  
Na elke vergadering worden er notulen gemaakt, waarin ouders en personeel worden 
geïnformeerd over de onderwerpen die in de vergaderingen zijn behandeld en 
eventuele besluiten die zijn genomen.  
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 6. Vergaderdata (G)MR 
  
De MR vergadert gemiddeld 6 keer per jaar. De vergaderdata worden afgestemd op de 
agenda van school (team/directie). De vergaderingen zijn gekoppeld aan onderwerpen die 
instemming of advies behoeven en onderwerpen die eventueel in de GMR aan bod komen. 
De data kunt u vinden op Social Schools. 
  
 
 
7. Financiën en faciliteiten MR   
 

• Faciliteiten in natura  
Voor vergaderingen en activiteiten van de MR stelt de school vergaderruimte en 
koffie en thee beschikbaar. Daarnaast kan de MR gebruik maken van het 
kopieerapparaat voor het vermenigvuldigen van stukken.   

• Faciliteiten in geld  
Volgens de begroting is er een geldbedrag beschikbaar van € 800 voor dit schooljaar.   


