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1. Inleiding
Voor u ligt het jaarplan van de medezeggenschapsraad van de openbare basisschool De Flint.
Dit jaarplan is een handleiding om de taken en bevoegdheden die de medezeggenschapsraad (MR)
heeft inzichtelijk te maken.
Daarnaast willen wij u met dit plan informeren over zaken die u van ons mag verwachten.
Een van de taken van de MR is het controleren van beleid. De MR beschikt over een instemmingsrecht of adviesrecht, zoals vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS), ten aanzien
van zaken die in of rondom de school spelen.
In dit jaarplan treft u een overzicht van onderwerpen aan die de MR in het komende
schooljaar zal bespreken.
Het MR-jaarplan bevat:
- Een jaarplanning ten aanzien van cyclische onderwerpen;
- De wijze waarop de MR is georganiseerd alsmede de organisatie van verkiezingen;
- Een vergaderrooster;
- De financiële begroting.
Het jaarplan is opgesteld om een effectieve planning van de verschillende onderwerpen vast te
stellen om daarmee op een zorgvuldige manier alle onderwerpen die de school aangaan te kunnen
behandelen.
Het jaarplan zal jaarlijks aan het begin van het schooljaar worden vastgesteld.
Als u als ouder of personeelslid een onderwerp hebt wat u besproken wilt hebben, meldt het dan bij
één van ons. Wij zorgen ervoor dat er wat mee wordt gedaan. Dus kom naar ons toe met uw zorg,
ideeën, of kritiek. U kunt ook mailen naar mrdeflint@hotmail.com

Mede namens alle leden van de MR,
Cornelis Reijntjes
Voorzitter MR
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2. Missie en Visie
Als Medezeggenschapsraad (MR) houden we ons primair bezig met het schoolbeleid.
De MR wil een positieve kritische bijdrage leveren aan de ontwikkelingen van kwalitatief goed
onderwijs op de OBS De Flint. Dit willen wij als MR doen door duidelijke afspraken te maken en
overzicht te houden. De MR vult namens ouders en personeel de medezeggenschap binnen de
school in. Wij behartigen de belangen van kinderen, ouders en medewerkers. Wij richten ons op
het vergroten van openheid en het verbeteren van communicatie met het management en onze
achterban. Dit doen wij door op de achtergrond, maar toch duidelijk, aanwezig te zijn.
Dit doen we door:
- De (beleids-) voorstellen van het bestuur/directie te beoordelen en gebruik te maken van ons
advies-, instemmings-, informatie-, initiatiefrecht en recht op overleg;
- Met onze achterban te communiceren over ontwikkelingen die het onderwijs in de school
beïnvloeden. Dit doen we middels de notulen die zowel op de website gepresenteerd
worden. Daarnaast is het voor elk ouder van de OBS De Flint toegestaan om de MR
vergaderingen bij te wonen. Bij de MR-leden kan men, indien gewenst, terecht voor nadere
informatie.
We hanteren als uitgangspunten:
- Dat we namens ouders en personeel de medezeggenschap binnen de school willen invullen;
- Dat we, als vertegenwoordiger, van personeel en ouders, invloed willen uitoefenen op beleid
dat in school door de schoolleiding, namens het bevoegd gezag wordt gevoerd;
- Dat we niet alleen beleidsvoorstellen van de directie, namens het bevoegd gezag willen
beoordelen, maar daarnaast ook, indien nodig, zelf met ideeën zullen komen door middel
van gevraagd en ongevraagd advies;
- De 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 inzichtelijk zijn via de nieuwsbrief en ook op
de website.
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3. Bezetting en verkiesbaarheid MR leden
Onze MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. Er is ook een GMR afgevaardigde. In het
Medezeggenschapsreglement OPON staat een zittingsduur van drie jaar beschreven. Na deze drie
jaar kunnen de MR-leden zich opnieuw verkiesbaar stellen.

a. Procedure
De MR zoekt elk jaar kandidaten die met ingang van het nieuwe schooljaar, namens de ouders,
zitting willen nemen in de MR. Leden worden voor drie jaar gekozen. Kandidaten worden verzocht dit
voor een vooraf vastgestelde datum bij de verkiezingscommissie van de MR kenbaar te maken.
In een vooraf vastgestelde periode ligt de verkiezingslijst ter inzage op het kantoor van Erik Beumer,
in deze periode kunnen eventuele wijzigingen worden door gevoerd. Op een vooraf vastgestelde
datum sluit de kandidaatstelling en wordt de verkiezingslijst opgesteld.
Uiteindelijk krijgt u via uw kind(eren) een stembiljet. Het is de bedoeling dat beide ouders/verzorgers
hun stem uitbrengen. Het stembiljet kunt u uiterlijk op een vooraf vastgestelde datum inleveren in
de daarvoor bestemde brievenbus in de hal. De verkiezingsuitslag wordt binnen 2 weken bekend
gemaakt.

b. Rooster van aftreden en functie
In onderstaand overzicht is aangeven wat de functie is van het MR lid en wanneer er zitting is
genomen en tot wanneer. (rooster van aftreden)
Naam
Jean-Mario Castro
Jolanda Punt
Aniek Walters
Cornelis Reijntjes
Tjarda Emmelkamp
Greta Hummel-Bos

Functie

Voorzitter/GMR
Plv Voorzitter

Zitting in MR sinds

Zitting tot

September 2017
September 2016
September 2018
September 2016
september 2018
September 2017

September 2020
September 2019
September 2021
September 2019
September 2021
September 2020

De zittingstermijn voor de MR is 3 jaar waarna het MR-lid terstond herkiesbaar is.
De zittingstermijn voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapraad (GMR) is 3 jaar. Waarbij elke
3 jaar, afwisselend, een leerkracht of ouder zitting neemt.
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4. Structurele onderwerpen MR vergadering 2018 -2019
Maand

Onderwerpen

September

Concept jaarverslag
Planning MR vergaderingen
Inventarisatie scholingsbehoefte MR
Mededelingen directie/BG
Notulen GMR
Invulling ouderavond
Jaarverslag MR 2017-2018
Ouderbetrokkenheid
Huisvesting
Formatie plan nav teldatum 1 oktober
Jaarplan MR 2018-2019
Tussenevaluatie school Jaarplan
Jaarverslag school 2017-2018
Mededelingen directie/BG

November

Januari

Maart

Mei

Financiën/ Begroting school
Ouderbetrokkenheid
Huisvesting
Notulen GMR
Pestprotocol
Mededelingen directie/BG
Ouderbetrokkenheid
Huisvesting
Verkiezingen MR
Formatie plan
Mededelingen directie/BG
School Jaarplan
Evaluatie MR 2018-2019
Taakbeleid
CITO resultaten
Veiligheid/Gezondheid/Welzijn
Notulen GMR
Mededelingen directie/BG

Juni
Vakantierooster
Schoolgids
Concept Jaarverslag MR 2018-2019
Concept jaarplan MR 2019-2020
Mededelingen directie/BG
Formatie
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5. Vergaderdata MR 2018-2019
26
september
7 oktober
20142018
28 november 2018
21 januari 2019

MR

MR
MR en directie
MR en directie

18 maart 2019

MR

15 mei 2019

MR en directie

01 juli 2019

MR en directie

6. MR vergaderingen 2018-2019
Voor het eerste uur van de vergadering, is de schoolleiding uitgenodigd. In dit uur kan zij
onderwerpen inbrengen en toelichten. Over deze onderwerpen zijn de MR-leden tijdig
geïnformeerd.
Het laatste gedeelte van de vergadering is gereserveerd voor de MR-besluitvorming.
Hierbij is de schoolleiding, tenzij anders besloten, niet aanwezig. De schoolleiding wordt
na afloop zo spoedig mogelijk van het besluit op de hoogte gesteld.

7. Hoe gaan we te werk
a. Procedures:
Om er voor te zorgen dat de juiste procedures worden doorlopen en de termijnen worden behaald,
worden de volgende afspraken gemaakt:
- Alle te agenderen stukken dienen 7 dagen voor de vergaderdatum in het bezit te zijn van de
voorzitter en worden voor de eerstkomende en eventueel noodzakelijke vervolgvergaderingen
geagendeerd.
- Elk onderwerp dat in de vergadering besproken is en nog toelichting behoeft, komt terug in de
eerstvolgende vergadering.
- Een mondelinge toelichting tussentijds behoort ook tot de mogelijkheden. Een juiste afstemming
tussen alle leden van die partijen is dan noodzakelijk.

b. Werkgroepen:
Om de belasting van de leden van de MR te verdelen, kunnen er binnen de MR werkgroepen worden
geformeerd. Voor het samenstellen van deze werkgroepen wordt er gebruik gemaakt van de
specialismen en interesses van de leden van de MR.

c. Scholing:
Elk jaar biedt de MR zijn nieuwe leden de mogelijkheid tot scholing aan.
Dit jaar zal bepaald worden aan welke vervolgcursus behoefte is.
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8. Financiën MR
De jaarlijkse beschikbare gelden ten behoeve van de MR zijn ondergebracht in de Ouder vereniging
(OV) van de OBS De Flint.
De penningmeester van de OV zal in het jaarverslag van de OV verantwoording afleggen.

9. Prioriteiten / Speerpunten MR 2018-2019
•
•
•
•

Ouderbetrokkenheid
Gelijke schooltijden
Communicatie met de ouders
Nieuwbouw
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