
Jaarplan MR 2019-2020 OBS De Touwladder - OBS De Start   

1. Inleiding 
In dit jaarplan willen wij, de leden van de medezeggenschapraad (MR), onze 
uitgangspunten, werkwijze, planning en  taakverdeling voor het komende schooljaar kenbaar 
maken. Het jaarplan biedt ons als MR het komende jaar houvast bij de planning van onze 
werkzaamheden. Tevens  wordt het hierdoor voor ouders en personeelsleden duidelijk waar 
de MR het komende schooljaar aandacht aan wil schenken. 
 
MR - GMR 
Iedere school die valt onder de stichting heeft een eigen MR. Daarnaast is er een 
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin op dit moment geen leden van 
OBS De Touwladder of OBS De Start in vertegenwoordigd zijn. 
 
Het MR-jaarplan bevat: 

• Doel, uitgangspunten en werkwijze 
• Activiteiten ten behoeve regelingen en beleidsplannen 
• Jaarplanning (agenda) 
• MR jaardoelen 
• Samenstelling MR 

 

2. Doel, uitgangspunten en werkwijze 
De MR heeft als doel het actief en beleidsmatig meedenken, om zo op een positieve en 
constructieve manier invloed uit te oefenen op het schoolbeleid. 
 
Dit  doen we door: 

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

• Actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het 
onderwijs op de school beïnvloeden.  

• Een bijdrage te leveren aan de GMR. 
 
Als uitgangspunten hanteren we dat: 

• We namens ouders en personeel de medezeggenschap binnen de school willen 
invullen. 

• We, als vertegenwoordiger van personeel en ouders, invloed willen uitoefenen op het 
beleid dat op school door de schoolleiding wordt gevoerd zowel in de MR als in de 
GMR.  

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

• We contacten met ouders en personeel onderhouden en open staan voor vragen, 
opmerkingen en reacties van ouders en personeel.  

• De agenda en notulen voor ouders en personeel beschikbaar zijn. 
 
Het is de bedoeling dat de MR niet alleen een controlerende functie bekleedt maar zich 
proactief opstelt en een serieuze gesprekspartner is voor de directie. Dat betekent ook dat 
de MR steeds tijdig geïnformeerd moet worden over voorgenomen besluiten en uit te zetten 
beleid, waardoor de MR de kans heeft mee te draaien in het besluitvormingsproces. Namens 
de directie is er iemand aanwezig bij de MR vergaderingen voor mededelingen en het 
toelichten van beleidsvoornemens.  
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3. Bevoegdheden 
De MR beschikt over een Reglement voor de Medezeggenschapsraad 
(https://www.infowms.nl) . De verwijzingen naar de bevoegdheden hieronder zijn naar het 
Reglement voor de Medezeggenschapsraad . Bovenschoolse onderwerpen worden door de 
GMR behandeld.  
De MR heeft twee soorten bijzondere bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht. De 
Ouders en leerkrachten hebben niet altijd dezelfde bevoegdheden, het kan per onderwerp 
verschillen. 
 
Bij instemmingsrecht gaat het om zaken die betrekking hebben op voorgenomen beleid of 
die een wijziging van het beleid vragen zoals: 

• Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school. 
• Vaststelling of wijziging van het schoolplan, zorgplan, leerplan, de gedragsregels, de 

schoolgids. 
• Formatie 
• Vaststelling of wijziging van het arbobeleid: veiligheid, gezondheid en welzijn. 
• Wijziging van het (G)MR-reglement. 

 
Bij adviesrecht gaat het om o.a. de volgende onderwerpen: 

• Taakbeleid van de schoolleiding. 
• Begroting 
• Vakantieregeling. 
• Beleid voor onderhoud en huisvesting. 
• Cao 

4. Jaarplanning (agenda) 
De MR wil graag reageren op actuele ontwikkelingen en op voorstellen van de 
schooldirectie. We zijn een  MR die vooruit wil kijken en moeten ons daarom voorbereiden 
op wat er komen gaat. Daarom maken we gebruik van een jaarplanning. Hierdoor weten we 
als medezeggenschapsraad wanneer we moeten beginnen met het bespreken van 
onderwerpen, zodat we op het tijdstip dat er om advies of instemming wordt gevraagd, goed 
voorbereid zijn. 
 
Gedurende het schooljaar kunnen onvoorziene punten aan de MR worden voorgelegd c.q. 
kan de MR het  initiatief nemen om extra vergaderingen uit te schrijven. Onderstaande tabel 
betreft uitsluitend een overzicht van vaste jaarlijks terugkerende agendapunten. 
 
 

Datum 
2019-2020 

Agendapunt Portefeuille 
houder 

Bevoegdheid 
oudergeleding 

Bevoegdheid 
personeelgeleding 

26 
september 

Jaarplan en jaaragenda 
Taakbeleid nieuwe 
schooljaar 
Jaarverslag 2018-2019 

SB 
AH 
 
SB 

- 
Advies 
- 

- 
Instemming 
- 

21 
november 

Begroting 
 
Arbo RI&E-
inventarisate 
Jaardoel MR 
2019/2020 

? 
 
Caren 
 
? 
 
 

Advies Advies 
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23 januari Evaluatie functioneren 
MR 
NT2-update vanuit MR 
 

SB 
 
AH/? 

 
- 

 
- 

9 april BVL/Verkeersveiligheid  
Schoolgids 
Formatie 
Resultaten Onderwijs 
(M-toets) 

Caren 
AH 
AH 
SN 

Advies 
Instemming 
Instemming 

Advies 
Advies 
Instemming 

22 juni Taakbeleid 
Evaluatie 
samenwerking OR/ OV 
Evaluatie jaarplan 
school – jaarlijkse 
evaluatie 
Vaststellen 
vergaderdata 2018-
2019 
Jaardoelen 2020-2021 
Evaluatie Jaardoelen 
2019-2020 

AH 
SN 
 
SN 
 
SB 
 
SB 
 
SB 

Advies 
Advies 
Advies 
 
- 

Instemming 
Advies 
Advies 
 
- 

 

5. Jaardoel(en) MR 
Naast bovenstaande onderwerpen kiest de MR specifieke doel(en).  …… 
 

6. Samenstelling MR 
De MR bestaat uit een evenredige afvaardiging van de leraren en van ouders. In de MR van 
OBS De Touwladder en OBS de Start zitten drie leerkrachten en drie ouders. Deze zijn 
gekozen voor een periode van 3 jaar. Statutair is vastgelegd dat minimaal één lid (ouder of 
leraarkracht) afkomstig is van OBS De Start.  

Per september 2019 bestaat de MR uit: 

 • Simone Bosma - Voorzitter - ouder OBS De Touwladder -  aftredend mei 2021/ niet 
herverkiesbaar 

• Maaike van den Bersselaar - Secretaris- ouder OBS De Start – aftredend mei 2022 / 
herverkiesbaar 

• Sander van Son- lid - ouder OBS De Touwladder – aftredend mei 2022 /  herverkiesbaar  

• Anja Hesselberth – lid - leerkracht OBS De Touwladder – aftredend mei 2021 / 
herverkiesbaar 

• Sandra Nieuwenhuizen – lid- leerkracht OBS De Touwladder – aftredend mei 2021/ 
herverkiesbaar 

• Caren Derksen – lid- leerkracht OBS De Touwladder – aftredend mei 2021 /  
herverkiesbaar 


