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1 Inleiding 

 

Dit is het jaarplan van de medezeggenschapsraad (MR) van openbare basisschool obsSprinkels. We 
gebruiken dit jaarplan als een handleiding waarin we de taken en bevoegdheden van de MR inzichtelijk 
maken. Daarnaast biedt het jaarplan ons houvast bij de planning van onze eigen werkzaamheden. 
 
Het plan is besproken en vastgesteld samen met de schoolleiding. Zo weten we wat we van elkaar 
kunnen verwachten gedurende het schooljaar. En we weten hierdoor ook op welke onderwerpen we 

elkaar kunnen versterken en aanspreken. 
 
Bovendien streven we als MR naar transparantie en willen we de ouders en personeelsleden met dit 
jaarplan informeren over wat zij van de MR kunnen verwachten. Maar als u als ouder of personeelslid 
suggesties, ideeën of zorgen heeft, dan kunt u dat altijd kenbaar maken bij één van ons. Wij zorgen 
ervoor dat er wat mee wordt gedaan. U kunt uw suggesties, ideeën of zorgen ook naar ons mailen: 
mr.obssprinkels@stichtingpromes.nl 

 

We werken samen aan een school waar onze kinderen graag naar toe gaan en waar de leerkrachten het 
fijn vinden om les te geven. U kunt van ons verwachten dat we ons blijven inzetten voor kwalitatief goed 
onderwijs, heldere communicatie en een veilige omgeving in én rondom de school. 
 
ObsSprinkels maakt onderdeel uit van stichting Promes. Onder de stichting vallen in totaal negen 

scholen. De stichting heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De onderwerpen die 
alle scholen of een groot gedeelte van de scholen aangaan worden ter advies of instemming voorgelegd 
aan de GMR en worden niet (opnieuw) besproken binnen de MR van obsSprinkels. Daarom komen deze 
onderwerpen ook niet (altijd) terug in dit MR jaarplan. 
 
Dit MR-jaarplan bevat:  

 

• Uitleg over de doelstelling, werkwijze en uitgangspunten; 

• Jaarlijks (of periodiek) terugkerende onderwerpen;  

• De wijze waarop de MR is georganiseerd;  

• Een vergaderrooster; 
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2 Doelstelling, werkwijze en uitgangspunten 

 

2.1 Doelstelling 

De Wet Medezeggenschap Onderwijs schrijft voor dat iedere basisschool een MR heeft. Het woord zegt 
het eigenlijk al: een raad die mee mag praten. De MR spreekt namens de ouders en de personeelsleden 
van de school. 

2.2 Werkwijze 

In de MR wordt gesproken over beleidszaken, die direct met de school te maken hebben. De MR heeft 
adviesbevoegdheid en instemmingsbevoegdheid. Bovendien mag de MR gevraagd en ongevraagd advies 

uitbrengen. We vergaderen als MR vijf keer per jaar zonder schoolleiding en aansluitend met de 
schoolleiding. Er kunnen extra vergaderingen plaatsvinden op verzoek van de MR of op verzoek van de 
schoolleiding. Ook tussen de vergaderingen in is er ruimte om (informeel) contact met elkaar op te 

nemen voor advies of overleg. 

2.3 Uitgangspunten 

Als uitgangspunten hanteren we dat we: 

• Namens ouders en personeel de medezeggenschap binnen de school invullen; 

• Overleg en openheid willen bevorderen binnen de school; 

• Een bijdrage willen leveren aan een school waar kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven; 

• Als vertegenwoordiger van personeel en ouders, invloed willen uitoefenen op het beleid dat op 
school door de schoolleiding wordt gevoerd; 

• Niet alleen beleidsvoorstellen van de schoolleiding beoordelen maar daarnaast ook, indien nodig, 
zelf met ideeën zullen komen middels gevraagd en ongevraagd advies;  

• Contacten met ouders en personeel onderhouden en open staan voor vragen, opmerkingen en 
reacties van ouders en personeel;  

• De notulen voor ouders en personeel beschikbaar zullen stellen; 
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3 Structurele onderwerpen 

 

Een aantal onderwerpen keren jaarlijks (of periodiek) terug op agenda. Deze onderwerpen hebben we 
hieronder op een rijtje gezet, zodat we ons hier gedurende het jaar op kunnen voorbereiden en elkaar op 
kunnen aanspreken en versterken. 

3.1 Onderwerpen ter instemming, o.a.: 

• Schoolplan, leerplan, zorgplan   (MR geheel) 

• Onderwijskundige doelstellingen   (MR geheel) 

• Samenstelling van de formatie    (personeelsgeleding) 

• Werkreglementen    (personeelsgeleding) 

• Vrijwillige ouderbijdrage    (oudergeleding) 

• Schoolreglement    (oudergeleding) 

• Schoolgids / schoolwiki    (oudergeleding) 

• Vaststelling onderwijstijd / lestijd   (oudergeleding) 

 

3.2 Onderwerpen ter advisering, o.a.: 

• Hoofdlijnen financieel beleid   (MR geheel) 

• Samenwerkingsrelaties obsSprinkels  (MR geheel) 

• Schoolondersteuningsprofiel   (MR geheel) 

 

3.3 Onderwerpen waarover de MR periodieke informatie ontvangt, o.a.: 

• Beleidsvoornemens op financieel-, organisatorische-, onderwijskundig gebied 

• Jaarverslag 

• Begroting stichting Promes 

• GMR notulen 

 

3.4 MR interne zaken, o.a.: 

• MR verkiezingen    (MR geheel) 

• MR Jaarplan     (MR geheel) 

• Jaarverslag MR     (MR geheel) 
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4 Aandachtsgebieden 2020 - 2021 

 

Naast de structurele onderwerpen die een MR behoort te behandelen en te volgen, heeft de MR voor dit 
jaar een aantal aandachtsgebieden geformuleerd die specifiek gevolgd gaan worden:  

 

Voorbeeld onderwerpen: 

• Verkeersveiligheid en schaduw op het schoolplein 

• Ontwikkelen van een MR reglement en MR jaarplan 

• COVID-19 maatregelen 
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5 Bezetting MR 

 

 

Naam 

 

Geleding  

Jacqueline Kwint Personeel  

Jessica van Veen Personeel  

Leonie Wigger Personeel  

Marianna de Boer Personeel  

Carolien Lodewijks Ouder Voorzitter 

Hugo Kramer Ouder Secretaris 

Lucian Schenkel Ouder  

Jurjen Bulthuis Ouder  
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6 Vergaderdata 

 

De MR komt tijdens een schooljaar ongeveer om de 9 weken bij elkaar. De vergaderingen van de MR zijn 
openbaar. Zowel ouders als personeelsleden kunnen onderwerpen indienen via één van de MR-leden. De 
ingediende onderwerpen moeten van gemeenschappelijk school-breed belang zijn. In bijzondere 
situaties, naar oordeel van de MR, kunnen onderwerpen in een besloten vergadering worden besproken.  

 

Vergaderdata 

Maandag 5 oktober 2020 

Dinsdag 8 december 2021 

Maandag 3 februari 2021 

Dinsdag 7 april 2021 

Maandag 15 juni 2021 

 
 
Het maken van de notulen worden op roulatie basis door één van de leden uitgevoerd. 


