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1. Medezeggenschapsraad 
Om de inspraak van ouders en leerkrachten wettelijk te regelen is door de overheid de medezeggenschapsraad in het leven geroepen. Hierin zijn zowel het 
team als de ouders vertegenwoordigd. De medezeggenschapsraad is de overlegpartner tussen de school (team en ouders) en het schoolbestuur . 
 
Taken van de medezeggenschapsraad: 

• Voert regelmatig overleg met het schoolbestuur over de algemene gang van zaken op school.  
• Is bevoegd om voorstellen te doen, en standpunten kenbaar te maken aan het schoolbestuur.  
• Bij een aantal zaken zoals o.a. huisvesting, wijziging schoolwerkplan, sollicitaties moet het bestuur advies of instemming vragen aan de medezeggen-

schapsraad.  

In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) wordt een aantal algemene taken van de medezeggenschapsraad genoemd: de MR bevordert de openheid 
en onderling overleg in de school, waakt in school tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling. Jaarlijks informeert de MR alle betrokkenen bij 

school schriftelijk over zijn werkzaamheden in een jaarverslag. 

2. Samenstelling MR schooljaar 2019-2020 
De medezeggenschapsraad bestaat uit drie teamleden en drie ouders, te weten:  
 

Oudergeleding 

• Christine Hermsen (voorzitter)  

• Judith Opland  

• Marlous Redeker  

Teamgeleding 

• Jennifer Kokshoorn 

• Corina in den Bosch 

• Bregje Maas  

Algemene taken en bevoegdheden en overige afspraken staan in het MR reglement van de MR dd juni 2018.  



 

3 

 

 
 

3. Overleg  

De MR heeft regelmatig, ongeveer eens in de zeven a acht weken, overleg met de directie en ad-hoc wanneer daar aanleiding voor is. Tijdens een vergade-
ring komen diverse onderwerpen aan de orde, sommige betreffen de interne organisatie vd MR, andere zijn beleidsvoorstellen van de het bevoegd gezag 
(directie). Dit overleg gaat over zaken zoals de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het formatieplan, veiligheid , fusie met een andere school 
of de wijze waarop ouders meehelpen op school. De data van de vergaderingen zijn aan het begin van het schooljaar vastgesteld. Iedere week vooraf-

gaand aan de vergadering bereidt de voorzitter de vergadering voor met de directie. Aanwezigheid van een teamlid is mogelijk. De vergaderingen zijn 

openbaar, de data zijn in de kalender op de website vermeld en de notulen worden op deze website gepubliceerd.  

Vergaderdata (ovbh van wijzigingen)  
2019 

Dinsdag    17 september 2019 
Donderdag  31 oktober 2019 
Maandag  9 december 2019 
 

2020 

Dinsdag   21 januari 2020 
Woensdag  4 maart 2020 
Donderdag  9 april 2020 
Maandag  18 mei 2020 
Woensdag  24 juni 2020 
 

4. Begroting  

Er is een budget ter beschikking gesteld om bijvoorbeeld cursussen te volgen, een deskundige in te huren of  zo nodig juridische ondersteuning 
te financieren.  
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5. Activiteitenplan (speerpunten)  
 
 

Thema /onderwerp   Acties- Resultaten  Streefdata 
 

Financiën- scholing- 
ict-etc.  

Coordinator /Wie Evaluatie  
 

     Mei 2020 

1. Kennis, inzicht en erva-
ring vergroten mbt rol 
en bevoegdheden MR 
lid 

 
 

(bij) scholing van MR 
leden door:   
Aanmelden nieuws-
brief VOO  
Lezen van literatuur  
Deelname informatie-
bijeenkomsten 

Schooljaar 2019/2020 
 
 

 
 
  

Allen  Jan 20: Deelname 
aan Quickscan me-
dezeggenschapraad. 
Adviezen en verbe-
teringen besproken 
in MR vergadering  

2. Samenwerking OV ver-
sterken   

Samenwerking met 
OV intensiveren door 
gezamenlijk thema 
avonden te organise-
ren 

Organisatie  
gezamenlijke kennis 
bijeenkomst op  9 ok-
tober  voor OV en MR 
Tovercirkel en MR 
Vuurvolgel  

T.b.v. scholings- 
budget MR  

Jennifer en Judith  Inspirerende bijeen-
komst met voltallige 
MR bijgewoond op 
9-10-19.  2 leden van 
OV aanwezig.  
Ten tijde van Corona 
ook contact gezocht 
met OV.  

3. Samenwerking tussen 
TSO/BSO en school 

Bijwonen TSO gebrui-
kersoverleg en terug-
koppeling geven aan 
MR  
Betere invulling geven 
aan instemmingsbe-
voegdheid oudergele-
ding over de wijze 
waarop TSO is gere-
geld  

3 x per jaar  Directeur, OV-lid en 
MR-lid aanwezig 

Judith  Reeds 2 vergaderin-
gen plaatsgevonden. 
Belangrijk bespreek-
punt is het opzet-
ten/rouleren van 
pool vrijwilligers 
TSO. 5 juni weer 
overleg.  
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Thema /onderwerp   Acties- Resultaten  Streefdata 
 

Financiën- scholing- 
ict-etc.  

Coordinator /Wie Evaluatie  
 

 

4. Naamsbekendheid  en 
zichtbaarheid  
Tovercirkel 

Verbeteren/vergroten 
wat zorgt voor een 
hoger leerlingaantal 
en voortbestaan van 
de school ism OV  

Continu  Media  
Sponsoring  

Nntb  Open huis ochten-
den zijn succesvol. 
Vanwege Corona 
ging de Open dag op 
zaterdag 14 maart 
niet door. 

5. SchoolJaarplan 2019-
2020 
 

 

Evaluatie en indien 
nodig bijsturing 

Tegen einde van het 
schooljaar (april 2020)  

 Allen  Staat op de agenda 
in mei of juni 

6. Borgen van continuïteit 
en kwaliteit van het on-
derwijs in Corona tijd  

Actief betrokken wor-
den bij de plannen 
mbt onderwijs op af-
stand en heropening 
met 1.5 mtr afstand.  
Zorgen voor evaluatie 
en (indien nodig) bij-
stellen van de plan-
nen.   

Periode 15 maart – 
einde schooljaar  

 Allen  Meerdere malen Ad-
vies en instemming 
gegeven bij de invul-
ling en uitrol van de 
plannen alswel het 
gezamenlijk evalue-
ren.  

 


