
 
  

 

 

ZOALS DE SCHOOLGIDS ZEGT:  
Inspraak / medezeggenschapsraad (MR)  

Aan onze school is een 
medezeggenschapsraad 
verbonden.  
Deze raad bestaat uit vier 
leden, waarvan er 2 leden de 
ouders van onze leerlingen 
vertegenwoordigen en 2 leden 
uit het personeel komen. De 
leden worden gekozen uit en 
door de geledingen, die zij 
vertegenwoordigen.  
 
De plaats van de 
MR:  
De MR is een 
beleidsorgaan, 
d.w.z. een 
overlegorgaan 
dat zijn aandacht 
richt op vragen 
betreffende het 
beleid en de 
koers van de 
school op hoofdlijnen. De MR 
doet zijn werk in samenspel 
met het bevoegd gezag en 
vooral met de schoolleiding.  
 
Bevoegdheden van de MR: Er 
zijn een aantal onderwerpen 
waar de MR instemmingsrecht 
op heeft. Je kunt denken aan 
activiteiten rondom veiligheid 
in en rond de school, het 
omgaan met sponsoring door 
bedrijven, of het gezondheids- 
en welzijnsbeleid van de 
school. Naast dit 
instemmingsrecht is er ook het 
adviesrecht.  Voorbeelden 
daarvan zijn: het financiële 
beleid van de school, met 

meedoen aan experimenten of 
innovatieprojecten, het 
vakantierooster. Er zijn voor 
de ouders en 
personeelsgeleding nog 
afzonderlijke rechten, die 
meer ingaan op specifieke 
belangen voor de beide 
geledingen.  
Ouders kunnen altijd 
betrokken zijn bij de MR, ook 

al zitten ze er 
zelf niet in. Het 
is een 
belangrijk 
orgaan om uw 
stem te laten 
horen. U kunt 
uw ideeën 
altijd bij de MR 
kwijt en de 
vergaderingen 
zijn openbaar. 

Persoonlijk contact opnemen 
met de MR-leden kan 
natuurlijk ook.  

 

GMR:  
De GMR is de 
gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad van 
Stichting Nuwelijn. Van alle 
scholen is er een 
vertegenwoordiging in de 
GMR. De GMR is bevoegd tot 
bespreking van alle 
aangelegenheden de scholen 
betreffende, indien en zover 
die van gemeenschappelijk 
belang zijn.

SCHOOLJAAR 2014-2015 

        JAARVERLSAG MR   

EEN JAARVERSLAG 
OM ALS MR:  

Ouders/verzorgers 
en medewerkers te 
informeren over en 
te betrekken bij 
zaken die, veelal 
jaarlijks, aan bod 
komen in de MR. 
Zaken die direct of 
indirect met het 
onderwijs en de 
zorg voor onze 
kinderen/leerlingen 
te maken hebben. 
 
 
Inhoud jaarverslag: 

  

 Zoals de schoolgids 
zegt 

 Waar sprak de MR 
over in 2014-2015?   

• Vergaderingen  

• Meer informatie, 
feedback, vragen, 
tips, etc.  

 

LEDEN VAN DE MR: 

Fonny Tuijtelaars, vader van  
Fons en Sep Tuijtelaars 

Alijne Verhaar, moeder van  
Aukje en Dieuwke 
Miranda van Eijk, 

personeelslid 
Janneke van Loon, 

personeelslid 
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WAAR SPRAK DE MR OVER IN 2014-2015? 
 In het schooljaar 2009-2010 zijn onderstaande zaken aan bod gekomen in de vergaderingen 

van de MR. Voor nadere informatie over een bepaald onderwerp kan je terecht op de site van 

KBS St Anna.   

  

Vergadering 18 september 2014 

 Vaststellen taakverdeling MR 

 Concept jaarplan MR  

 Leerlingrapporten 

 Concept jaarverslag MR  

 Scholingsbehoefte MR inventariseren 

 Vaststellen begroting MR 

 Informatie begroting school 
 

Vergadering 12 november 2014 

 Vaststellen jaarplan MR 

 Vaststellen jaarverslag MR 

 Informatie begroting school  

 Informatie Arbo-jaarplan 

 Informatie schoolplan 

 Kamp groep 7-8 

 Leerlingrapporten 
 

Vergadering 22 januari 2015 

 Vaststellen begroting school  

 Vaststellen Arbo-jaarplan 

 Vaststellen schoolplan 

 Communicatie achterban 

 CAO 

 Leerlingrapporten 
 

Vergadering 16 april 2015 

 Functioneren MR bespreken 

 Informatie begroting MR  

 Informatie formatieplan school 

 Informatie vakantierooster school 

 Informatie voortgang meerjarig beleidsplan 

 Leerlingrapporten voortgang  

 Protocollen school 

 Informatie visie ouderbetrokkenheid 

 Informatie vakantierooster 

 Informatie bezoek ‘School aan Zet’ 

 Informatie tussenopbrengsten 
 

Vergadering 21 mei 2015 

 Evaluatie MR afgelopen schooljaar 

 Vaststellen begroting MR  

 Verkiezingen MR voorbereiden 

 Vaststellen schoolgids 

 Protocollen school 

 Informatie jaarrekening school 

 Vergaderschema MR volgend jaar opstellen 

 
NB: genoemde zaken in de rondvraag zijn in deze 

opsomming niet meegenomen 

VERGADERINGEN  
 

In het schooljaar 2014-2015 is de MR vijf keer bij 

elkaar geweest. Tijdens deze vergaderingen 

werden bovenstaande vaste punten besproken en 

zijn er tussendoor ook de thema’s die vanuit de 

GMR kwamen besproken. De vergaderingen van 

de MR zijn openbaar. Dit wil zeggen dat alle 

ouders van de school mogen aansluiten als 

toehoorder. Toehoorders mogen niet 

meediscussiëren, ze mogen alleen luisteren. 

Ouders zijn altijd vrij om navraag te doen bij de 

MR wanneer de volgende vergadering gepland 

staat en welke punten geagendeerd zijn. Zo 

kunnen ouders zelf nagaan of zij als toehoorder 

een keer willen aansluiten.  
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MEER INFORMATIE, FEEDBACK, VRAGEN, TIPS, ETC  
 

Informatie 

Op de website van KBS St Anna kunt u onder de 

knop “schoolinformatie / MR” het jaarplan zien 

waarop de vooraf vastgestelde agenda punten 

staan. Wil je als ouder graag een keer aansluiten 

dan is het praktisch gezien wenselijk om dit vooraf 

aan te kondigen bij de voorzitter van de MR of 

door een mail te sturen naar 

MR@annamolenschot.nl 

 

Feedback 

De leden van de MR vertegenwoordigen in de MR-

vergadering de direct betrokkenen bij de school: 

kinderen, ouders/verzorgers en teamleden. Zij 

vormen de achterban van de MR. De MR vindt het 

van groot belang dat de achterban merkt, het 

gevoel heeft, dat haar belangen goed worden 

behartigd. Op de wijze waarop de MR invulling 

geeft aan haar verantwoordelijkheid ontvangt zij 

dan ook graag feedback!  

 

 

 

 

 

Vragen, tips, etc.  

Van de MR mag verwacht worden dat zij (de 

uitvoering van) het huidig beleid en nieuwe 

ontwikkelingen  

constructief kritisch volgt. Daarvoor is het voor de 

MR belangrijk om te weten wat er leeft bij de 

achterban:  

 Wat zijn de positieve punten binnen 

school?  

 Welke knelpunten worden erv-ren?  

 Welke onderwerpen hebben extra 

aandacht nodig?  

 Etc.  

 

Laat het aan de MR weten, dat kan mondeling 

richting één van de leden van de MR of per e-mail.  

E-mails kunnen verzonden worden naar het 

algemene e-mailadres van de MR 

MR@annamolenschot.nl   

Contactinformatie: 

Medezeggenschapsraad KBS St Anna  

Schoolstraat 5 5124 RM Molenschot  

MR@annamolenschot.nl 
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