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1. Inleiding  
Dit jaarplan beschrijft hoe de Medezeggenschapsraad (MR) binnen Marimba werkt op het  gebied 
van organisatie en communicatie en samenwerking met de school. Daarnaast is voor aankomend 
schooljaar specifiek opgesomd welke doelstellingen zij nastreeft en welke activiteiten zij zal 
ondernemen. Dit 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 schooljaar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Wat en wie is de Medezeggenschapsraad?  
 
2.1. Waarom bestaat er een MR?  
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. Een MR op school is verplicht, en alle rechten en plichten zijn 
vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).  
Onze MR bestaat uit 6 leden vanuit twee geledingen:  

Drie vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel, de personeelsgeleding (PG)  

Drie vertegenwoordigers van de ouders/verzorgers, de oudergeleding (OG)  
 
De geledingen hebben gezamenlijke maar ook individuele instemmingsbevoegdheden.  
Meer uitleg over de MR is te vinden verderop in dit jaarplan.  
 

2.2. Vaste rollen binnen de MR  
De MR kent daarbij een aantal rollen die onder de leden worden verdeeld: voorzitter (in de regel uit 
de oudergeleding), plaatsvervangend voorzitter, secretaris, en een penningmeester.  

 
Voorzitter:  

Voorbereiden van de vergadering, opstellen conceptagenda en verspreiden van agendastukken;  

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;  
 
Secretaris:  

Opstellen notulen;  

Verwerken in- en uitgaande post;  

Archivering van MR-stukken;  

Jaarlijks updaten MR-jaarplan;  

Opstellen MR-jaarverslag;  
 
Penningmeester: draagt zorg voor de financiële zaken van de MR.  
 

2.3. Vaste rollen binnen de MR 2019-2020 
Voor het schooljaar 2019-2020 hebben wij de volgende verdeling aan leden: 

 Kim Hoenderkamp   leerkracht & secretaris 
 Lesley Markestijn  leerkracht & lid MR 
 Gré van de Wal   leerkracht & lid (G)MR 
 Maurice van Hengst   ouder & voorzitter & lid GMR 
 Nicolette Jansen   ouder & lid MR 
 Karin     ouder & lid MR 

 
 
 
 
 

  



3. Het werk van de MR 
 

3.1. Hoe gaat de MR te werk 
De MR werkt met inachtneming van hetgeen is bepaald in:  
a. Het overzicht instemming- en adviesbevoegdheden;  
b. Het medezeggenschapsreglement;  
c. Het huishoudelijk reglement;  
 
In het Medezeggenschapsreglement zijn de bevoegdheden en de rechten die aan de MR zijn 
toegekend opgenomen:  
a. Informatierecht;  
b. Adviesrecht;  
c. Instemmingsrecht;  
d. Recht op overleg;  
e. Initiatiefrecht;  
f. Informatieverschaffing door bestuur/gemandateerde  
 

3.2. Wat zijn reguliere instem- en adviesonderwerpen?  
Een aantal onderwerpen staat vast op de agenda van de MR en keren jaarlijks (of anderszins 
periodiek) terug: 
 

Onderwerpen ter instemming1, o.a.:  
o Samenstelling van de formatie [PG]  

o Schoolplan2 en zorgplan3 [MR geheel]  
o Schoolgids 19/20 [OG]  
o Nascholing personeel [PG]  

o Taakverdeling resp. de taakbelasting binnen het personeel (werkdruk) [PG]  
 

Onderwerpen ter advisering, o.a.:  
o Hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid, waaronder de voorgenomen bestemming van de 
middelen o Vakantierooster (zie schoolgids) en het school--‐jaarrooster. 

o Samenwerkingsrelaties w.o. TSO/BSO  
 

Onderwerpen waarover de MR periodiek informatie ontvangt, o.a.:  
o het jaarplan en de bijbehorende begroting (beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en 
onderwijskundig gebied), jaarlijks;  
o het jaarverslag, jaarlijks voor 1 juli;  
 

Intern MR:  

o Uittreed rooster en verkiezingen MR  
o Taakverdeling MR  
o Vaststellen jaarplan MR  
o Jaarverslag MR  
o Evaluatie taken MR afgelopen schooljaar  
_______________________________________________________________________________ 

1 Instemming is een MR--‐recht dat afhankelijk van het onderwerp is voorbehouden aan de MR als geheel, de personeelsgeleding [PG] of de 

oudergeleding [OG]  

2 Hierin is voor vier jaar vastgelegd hoe de school het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en de bewaking en verbetering van het 

onderwijs heeft geregeld  

3 Hierin is geregeld hoe kinderen die aanvullende begeleiding (zorg) nodig hebben deze ook krijgen  



3.3. Uitgangspunten schooljaar 2019-2020   
De MR richt zich jaarlijks op terugkerende onderwerpen zoals:  
 
• Taakverdeling MR (jaarlijkse vaststelling voorzitter, secretaris, penningmeester)  
• Vaststellen jaarplan en vergadercyclus  
• Vaststellen jaarverslag MR 
• Inhoud schoolgids  
• Hoofdpunten nieuw beleid/ protocollen   
• Financiële begroting  
• Vaststellen jaarverslag school 
• Groepsindeling en formatie  
• Vakantierooster  
• Contact ouders school /MR /bestuur 
• Contact SWKGroep 
• Verslaggeving COR 
 

3.4. Vergadermomenten MR 
De vergaderingen van de MR zullen met een tussenpauze van 4-5 weken op de dinsdagavond plaatsvinden.  

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en vinden afwisselend plaats op locatie Groenewoud en 

Sterrenkwartier.  

 

Vergaderdata: 

15-10   (ST) 
3-12  (GR) 
14- 1  (ST) 
11- 2  (GR) 
7- 5 (ST) 
30- 6  (GR) 
 

3.5. Contact MR 
De MR is te bereiken via het volgende mail adres: mr@marimba-vcpo.nl  
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