
22-3-2022 

MR Jaarplan 



2 

 

 

Inhoudsopgave 

1. INLEIDING ..................................................................................................................................................... 3 

2. WAT EN WIE IS DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD? .......................................................................................... 3 

2.1. WAAROM BESTAAT ER EEN MR? .......................................................................................................................... 3 
2.2. VASTE TAKEN BINNEN DE MR .............................................................................................................................. 3 
2.3. WIE IS DE MR VAN DE OBS MEANDER? ................................................................................................................. 4 
2.4. WAAR STAAN WIJ, MR VAN DE OBS MEANDER, VOOR? ............................................................................................ 4 

3. VISIE EN JAARKALENDER VOOR 2021 - 2022 ................................................................................................. 4 

3.1. VISIE VANUIT MR .............................................................................................................................................. 4 
3.2. MR-JAARKALENDER 2021-2022 ......................................................................................................................... 5 

4. MR VERGADERINGEN EN COMMUNICATIE ................................................................................................... 6 

4.1. MR-VERGADERINGEN: AANWEZIGEN EN WERKWIJZE ................................................................................................ 6 
4.2. COMMUNICATIE TUSSEN MR EN BELANGHEBBENDEN ............................................................................................... 6 

5. MR-VERKIEZINGEN EN AFTREDEN, MR-DESKUNDIGHEID ............................................................................. 7 

5.1. OVERZICHT VAN PERIODEN: ................................................................................................................................. 7 
5.2. WERKWIJZE VERKIEZING ..................................................................................................................................... 7 
5.3. MR-DESKUNDIGHEID ......................................................................................................................................... 7 

 



3 

 

1. INLEIDING  
Het jaarplan beschrijft hoe de Medezeggenschapsraad (MR) binnen de Obs Meander werkt 

op gebied van organisatie, communicatie en samenwerking met de school. Daarnaast is het 

streven om elk schooljaar specifieke doelstellingen te benoemen en hierbij aan te geven 

welke activiteiten zij hiervoor onderneemt. 

Het plan is bestemd voor de MR als leidraad en planning voor haar werkzaamheden, alsook 

voor haar achterban (ouders, personeel) om inzicht te geven in haar functioneren en 

gestelde doelstellingen. Dit plan wordt elk jaar geactualiseerd bij aanvang van het nieuwe 

schooljaar. 

2. WAT EN WIE IS DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD?  

2.1. Waarom bestaat er een MR?  
Een MR op school is verplicht. Alle rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet 

medezeggenschap op scholen (WMS). Onze MR bestaat uit 6 leden vanuit twee geledingen.  

• 3 vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel, de personeelsgeleding (PG)  

• 3 vertegenwoordigers van de ouders, de oudergeleding (OG) 

 

De geledingen hebben gezamenlijke maar ook individuele instemmingsbevoegdheden. 

Meer uitleg over de MR is te vinden verderop in dit jaarplan. 

De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen, die met 

het beleid van de school te maken hebben. Dit betreft bijvoorbeeld het vaststellen of 

wijzigen van schoolgids, besteding van middelen, verbeteringen in het onderwijs, 

(informatie)veiligheid op school en langdurige samenwerkingsverbanden. 
 

2.2. Vaste taken binnen de MR  
De MR kent een aantal vaste taken, dat onder de leden worden verdeeld: voorzitter (in de 

regel uit de oudergeleding), vicevoorzitter en een secretaris. 

 

Voorzitter 

• Voorbereiden van de vergadering;  

• Voorzitten van de vergadering (openen, schorsen, heropenen, sluiten en het leiden van de 

vergaderingen);  

• Spreekbuis tijdens externe contacten van de medezeggenschapsraad;  

• Onderhouden structureel MR-overleg met de directie;  

• Opstellen MR-jaarverslag; 

 

Vicevoorzitter  

• Neemt in afwezigheid van voorzitter zijn/haar taken over; 

 

Secretaris  

• Opstellen conceptagenda en verspreiden van agendastukken; 

• Verwerken in- en uitgaande post;  

• Archivering van MR-stukken; 

• Eerste aanspreekpunt voor de ouderraden;  

• Jaarlijks updaten MR-jaarplan;  

• Verantwoordelijk voor de mailbox; 

 

Overige leden 

• Opstellen notulen (roulerend); 
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2.3. Wie is de MR van de Obs Meander?  
De huidige MR bezetting is: 

Bezetting Soort Rol 

Jiska Noortman - Kroon Personeel  

Liesbeth Kessels Personeel Vicevoorzitter 

Selma van Wolveren Personeel  

Crisje Schouten Ouder Voorzitter 

Werner Smakman Ouder  

Dennis de Nijs Ouder  

 
De MR is geen statische raad. Leden zijn voor een periode actief als MR-lid en worden dan 

opgevolgd. Meer informatie over toetreden, aftreden en verkiezingen vindt u verderop in dit 

plan. 

 

2.4. Waar staan wij, MR van de Obs Meander, voor? 
De MR wil een positieve bijdrage leveren aan de beleidsvoering van de Obs Meander. Zij 

doet dit door:  

• Gebruik te maken van haar algemene rechten (overleg-, initiatiefrecht en informatierecht) 

en bijzondere rechten (instemmings- en adviesrecht) op beleidsmatige onderwerpen, waarbij 

zij de belangen van leerlingen, ouders en personeel goed weet te behartigen.  

• Initiatief te nemen om zaken bespreekbaar te maken. 

• Transparant te zijn in haar handelswijze en keuzes. 

 

De MR wil zich daarbij de komende jaren verder ontwikkelen door de volgende punten op te 

pakken: 

• Toegankelijk en zichtbaar te zijn voor ouders en personeel van de school, o.a. door te 

communiceren via de Social Schools App en op de website en te participeren in 

bijvoorbeeld (na)schoolse activiteiten en/of ouderavonden. 

• Duidelijk te zijn in haar visie en doelstellingen door jaarlijkse speerpunten en planning te 

benoemen in de vorm van dit jaarplan. 

3. VISIE EN JAARKALENDER VOOR 2021 – 2022  

3.1. Visie vanuit MR  
De MR heeft de onderstaande visie voor 2021-2022 bepaald waar extra aandacht aan wordt 

besteedt. Deze visie heeft de nadrukkelijke aandacht van de personeels- en/of 

oudergeleding.  

 

In 2021-2022 wil de MR vooral aandacht besteden aan zichtbaar worden voor de ouders van 

de OBS Meander. Dit willen wij doen d.m.v. duidelijke communicatie met u over de 

werkzaamheden en waar wij ons mee bezig houden, o.a. door agenda’s en  notulen te 

delen. Daarnaast willen wij actief info bij u ophalen over zaken die in de MR besproken 

moeten worden. We hebben dit genoemd het motto “MR actief in beweging”. 

 

 

“MR actief in beweging” 
Dit betekent dat wij een TOP team willen zijn. 
 Transparant 
 Open 
 Positief 
Maar de BAL ligt bij u! 
 Benaderbaar 
 Actief 
 Laagdrempelig 
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3.2. MR-jaarkalender 2021-2022 
In onderstaande kalender is opgesomd welke onderwerpen in welke MR vergadering (zie ook 

H4) worden behandeld. Het is geen uitputtende lijst met onderwerpen noch een vaststaande 

planning: er kunnen onderwerpen bijkomen en er kan van de kalender worden afgeweken 

indien daar aanleiding toe is. 

 

sept 

Taakverdeling MR / vergaderdata Vaststellen   

Jaarplan MR 2021/2022 Vaststellen   

MR-verkiezingen oudergelding voorbereiden, wanneer van 
toepassing 

Bespreken   

 Schoolontwikkelingsplan Informatief   

okt 

Huishoudelijk reglement MR Vaststellen   

Medezeggenschapsstatuut MR Vaststellen   

Medezeggenschapsreglement MR Vaststellen   

Verkiezing MR oudergeleding, wanneer van toepassing Bespreken   

Begroting 2020 Obs Meander Heiloo Advies MR   WMS Art.11.1.b. 

Veiligheidsbeleid, RIE (op de agenda bij vaststelling of 
wijziging, anders stand van zaken) 

Instemming MR WMS Art.10.1.e.  

jan 

Vakantie regeling Advies MR   WMS Art.11.1.I. 

Planning studiedagen 2022 – 2023 
Instemming 
Oudergeleding   

WMS Art.13.1.h. 

mrt 

Schoolondersteuningsprofiel (op de agenda bij vaststelling of 
wijziging) 

Advies MR   WMS Art.11.1.r. 

MR-jaarverslag 2020/2021 definitief Bespreken   

Arbobeleid (op de agenda bij vaststelling of wijziging) 
Instemming MR, 
Instemming 
personeelsgeleding 

WMS Art.10.1.e. 
Art.12.1.k. 

Formatie schooljaar 2022 – 2023 (1e indicatie van directie) Bespreken   

Klachtenregeling (op de agenda bij vaststelling of wijziging) Instemming MR WMS Art.10.1.g. 

Voortgang doelstellingen directie/MR Bespreken/    

mei 

Evaluatie en vaststellen werkverdelingsplan taakbeleid 
komend jaar. 

Instemming 
Personeelsgeleding   

WMS Art.12.1.h. 

Verlofregeling van het personeel 2022-2023 (op de agenda 
bij vaststelling of wijziging) 

Instemming 
Personeelsgeleding   

WMS Art.12.1.e. 

Concept schoolgids  Bespreken   

Financieel jaarverslag Obs Meander Heiloo Informatief   

jun 

Jaarverslag Obs Meander Heiloo Informatief   

Vaststelling schoolgids Instemming Oudergeleding WMS Art.13.1.g. 

Vaststelling schoolplan (1x in de 4 jaar) Instemming Oudergeleding WMS Art.10.1.b. 

Hoogte ouderbijdrage/project uitjes (op de agenda bij 
vaststelling of wijziging) 

Instemming Oudergeleding WMS Art.13.1.c. 

Instemming met de inzet van de schoolformatie. 
Instemming 
Personeelsgeleding 

WMS Art.12.1.b. 

Doelstelling MR 2022-2023 Vaststellen   

Doelstellingen directie 2022-2023 Vaststellen   

Met welke onderwerpen moet de MR rekening houden 
vanuit de directie voor 2022-2023? Afstemmen wederzijdse 
speerpunten en deze inplannen 

Informatief   
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Instemming / advies / bespreken 

• Instemming van MR (of ouder-/personeelsgeleding) is vereist 

• Advies van de MR wordt nadrukkelijk gevraagd 

• Bespreken, onderwerp staat op de agenda ter informatie maar de MR/directie hechten 

er beide waarde aan om hierover van gedachten te wisselen 

 

In afstemming met de directie kan bovenstaande op de jaarplanning / agenda van de MR 

worden geplaatst. Het is goed om te weten dat alle informatie beschikbaar is voor de MR, 

om het werkbaar te houden is het niet wenselijk om alle onderwerpen jaarlijks terug te laten 

komen c.q. binnen een vergadering te bespreken. 

4. MR VERGADERINGEN EN COMMUNICATIE  
Vijfmaal per jaar (plus eenmaal facultatief) wordt een MR vergadering gehouden. 

Incidenteel kan naar behoefte een ingelaste vergadering plaatsvinden. De standaard 

tijdsduur is 19:30 uur tot 21:30 uur voor de MR-vergadering en de vergadering vindt plaats op 

school.  

 

4.1. MR-vergaderingen: aanwezigen en werkwijze 
Aanwezigen bij het MR-overleg 

• Alle MR leden zijn bij elke vergadering aanwezig met uitzondering bij ziekte en/of vakantie. 

Bewust is voor een omvang van 3 personen voor ouder- en voor personeelsgeleding 

gekozen, zodat bij beperkte afwezigheid van leden voldoende bezetting aanwezig is voor 

beide geledingen.  

• Op uitnodiging is bij de vergadering één directielid als adviseur aanwezig.  

• Vergaderingen zijn in openbaar voor ouders van leerlingen en/of personeel als toehoorder. 

Anderen aanwezigen dan MR-leden dienen zich van te voren aan te melden bij de secretaris 

van de MR.  

 

MR vergaderwerkwijze  

• Agendapunten worden minimaal twee weken voorafgaand aan overleg uitgevraagd. 

Agenda en stukken worden minimaal vijf dagen voorafgaand aan overleg verstuurd.  

• Stukken m.b.t. instemming- of adviesrecht worden minimaal twee weken voor het overleg 

gedeeld met de MR.  

• Van elke vergadering worden notulen opgesteld voor de MR zelf. De notulen worden 

uiterlijk 2 weken na het overleg verstuurd. Daarbij wordt een kort vergaderverslag gemaakt 

voor communicatie buiten de MR indien relevant (digitale nieuwsbrief/website). 

  

Uiteraard kan het personeel en/of ouders agendapunten aandragen. Zij kunnen hiervoor de 

secretaris schriftelijk verzoeken een onderwerp of voorstel ter bespreking op de agenda van 

een vergadering van de medezeggenschapsraad te plaatsen. Zie voor nadere informatie 

artikel 21 MR-reglement. 

 

4.2. Communicatie tussen MR en belanghebbenden  
De MR is altijd te bereiken via: mr.meander@isobscholen.nl  

 

Met wie heeft de MR contact, waarover en op welke wijze?  

Met wie contact? Over wat? Hoe? 

Ouders/verzorgers Alle relevante MR-ontwikkelingen, 

maar met name die met impact op 

kinderen en ouders 

Informatieavond (algemene 

MR-presentatie), digitale 

nieuwsbrief, website en direct 

contact 

Personeel (leerkrachten) Alle relevante MR-ontwikkelingen, 

maar met name die met impact op 

personeel 

Via de teamvergadering/ 

ontwikkelteams 
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Directie Alle relevante MR-zaken MR-vergadering en -vooroverleg 

MR-voorzitter tussentijdse zaken 

en 2 weken vooraf aan elke MR-

vergadering 

Leerlingen Geen actief contact 

GMR Vertegenwoordiging van belangen 

van Obs Meander en kennisname van 

ontwikkelingen op stichting niveau 

Via GMR-vertegenwoordiger  

ISOB  

Stichtingsbestuur Geen direct contact, verloopt via GMR (2x per jaar) 

MR's van andere scholen Leren van andere MR’en binnen de 

stichting 

Via eigen 

(personeels)netwerken en via 

GMR 

Vakbonden/Hulppunten

/ … 

Cursussen, advies inwinnen Per geval 

Het MR-jaarplan wordt elk jaar eind september gepubliceerd op de Obs Meander-website 

 

De MR schrijft na elke vergadering een kort verslag over de besproken onderwerpen, 

gebeurtenissen etc. die er spelen. Het verslag wordt vanaf het schooljaar 2021/2022 op de 

website geplaatst. De ouders worden hiervan op de hoogte gesteld via de Social Schools-

app. 

5. MR-VERKIEZINGEN EN AFTREDEN, MR-DESKUNDIGHEID  

5.1. Overzicht van perioden:  
 

Naam Geleding Datum aftreden Termijn 

Jiska Noortman - Kroon Personeel 20xx 1e termijn 

Liesbeth Kessels Personeel 20xx 1e termijn 

Selma van Wolveren Personeel 20xx 1e termijn 

Werner Smakman Ouder 2025 1e termijn  

Crisje Schouten Ouder 2027 1e termijn 

Dennis de Nijs Ouder 2028 1e termijn 

 

5.2. Werkwijze verkiezing  
• Verkiezingen bepalen wie een plaats krijgt in de medezeggenschapsraad. De zittingsduur 

van de leden van de MR is zes jaar. Na deze periode kunnen zij zich herkiesbaar stellen.  

• Het moment van aftreden en aantreden is einde schooljaar. Dit betekent dat een 

eventuele werving van nieuwe leden plaatsvindt aan het einde van het schooljaar.  

 

5.3. MR-deskundigheid  
Wat regelt de MR om haar eigen deskundigheid te borgen? Nieuwe leden worden als volgt 

ingewerkt en begeleid:  

• Hij/zij wordt in gelegenheid gesteld een cursus inleiding MR te volgen.  

• Jaarplan MR voor kennisname algemene gang van zaken rondom MR bij de Obs Meander 

• Indien gewenst is een zittend MR-lid gedurende het eerste jaar van de zittingsperiode het 

eerste aanspreekpunt en verantwoordelijk voor het wegwijs maken van de nieuwe collega in 

de MR.  

 

Voor het actueel houden van benodigde kennis van zittende leden wordt bij aanvang van 

elk schooljaar geïnventariseerd welke opleidingsbehoefte er aanwezig is. Besluiten hierover 

worden in MR vergadering genomen. Scholing wordt gefinancierd uit de middelen die aan 

de MR ter beschikking zijn gesteld. 
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Handige verwijzingen/bronnen: 

• Wetmedezeggenschap op scholen (WMS): http://www.infowms.nl/ 

• CAO Primair Onderwijs: http://www.poraad.nl/content/cao-po 

• Archief MR: neem contact op met de MR. 


