
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

“Dè school voor je leven! 
Dat is onze school, de Borgloschool” 

 

 
 
JAARPLAN 2018-2019 
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD BORGLOSCHOOL 
 



 

Voorwoord 

 

 

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het 

onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk 

kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad. Besluiten die de 

directie en/of het schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de MR. 

 

Wat betekent de MR voor u als ouder? 

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de 

ouders van de school. De MR behandelt (in principe) geen individuele problemen, maar aangelegenheden 

die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: Wanneer u het niet eens bent met het 

pestbeleid dat op school gevoerd wordt, kunt u dit bespreken met de MR. De MR kan vervolgens aan de 

directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. 

 

Ook voor komend schooljaar kunt u van ons verwachten dat we ons blijven inzetten voor een 

evenwichtige ontwikkeling, helderheid en het behoud van een veilige schoolomgeving voor onze kinderen 

en het team van de Borgloschool. Hoe wij dit willen doen kunt u lezen in dit jaarplan. 

 

Het MR-jaarplan bevat: 

 De wijze waarop de MR is georganiseerd 

 Speerpunten schooljaar 2018-2019 

 Een jaarplanning t.a.v. structurele onderwerpen 

 Een vergaderrooster en activiteiten dit schooljaar 

 

Als u een onderwerp hebt wat u graag een keer binnen de MR besproken wilt hebben, meld het dan bij 

één van ons. Kom naar ons toe met uw zorg, ideeën of kritische vragen! 

 

Namens alle leden van de MR 

 

Mark Hutten 

Voorzitter MR 

Borgloschool 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1. Inleiding 
 

 

Sinds 2007 is er in ons land de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Deze wet verplicht elke 

basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is een orgaan voor medezeggenschap, 

voor inspraak. 

 

Bevoegdheden van de MR 

De MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht: 

 Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR 

geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het betekent niet dat elke advies van de 

MR overgenomen hoeft te worden. 

 Bij instemmingsrecht kan het schoolbestuur zonder instemming van de MR bepaalde besluiten 

niet nemen. Indien het bestuur het besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij 

de landelijke Klachtencommissie. 

 

Een overzicht van instemmings- en adviesbevoegdheden is weergegeven in bijlage 1. 

 

  



 

2. Visie en uitgangspunten 
 

De MR Borgloschool vindt het belangrijk om op actieve wijze mee te denken over en op een positieve 

manier invloed uit te oefenen op het schoolbeleid. 

 

Als uitgangspunten hanteren we: 

 We willen een bijdrage leveren aan een school waar kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven. 

 We willen, als vertegenwoordiger van personeel en ouders, invloed uitoefenen op het beleid van 

de school. 

 We maken gebruik van ons instemmings- en adviesrecht. Hierbij willen we niet alleen 

beleidsvoorstellen van de directie beoordelen, maar daarnaast ook, indien nodig, zelf gevraagd of 

ongevraagd advies geven. 

 We onderhouden contacten met de ouders en het personeel en staan open voor vragen, 

opmerkingen en reacties van hen. 

 We stellen de agenda en notulen beschikbaar voor ouders en personeel. 

 

3. Werkwijze MR 
 

De MR maakt gebruik van haar medezeggenschap door: 

 De (beleids-)voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, 

instemmings-, informatie-, initiatiefrecht en recht op overleg. 

 Actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs 

op de school beïnvloeden (d.m.v. informatieavonden, enquêtes o.i.d.). 

 Te spreken met de schooldirectie buiten de MR-vergaderingen.  

 

De MR maakt het meest gebruik van haar rechten tijdens de MR-vergaderingen. Deze vergaderingen zijn 

openbaar, tenzij er over personen of privacygevoelige onderwerpen wordt gesproken. Met enige 

regelmaat nodigen wij de directeur uit om een vergadering bij te wonen. De MR kan ook personen 

uitnodigen aanwezig te zijn, bijvoorbeeld iemand van het Bestuur of van de Ouderraad (OR). 

 

4. Samenwerking en verschil met de Ouderraad 
 

De OR en MR zijn beide ondersteunende organen voor de Borgloschool. De OR kan de MR informeren en 

adviseren over zaken die bij hen spelen en de oudergeleding van de MR kan de OR om advies vragen. Om 

de samenwerking tussen de OR en de MR te bevorderen is er af en toe een afvaardiging in elkaars 

vergadering.  

 

Er zijn twee belangrijke verschillen tussen de MR en de OR: 

 

 De MR heeft door de Wet Medezeggenschap op Scholen een wettelijke bevoegdheid, de OR niet. 

 De MR houdt zich, door deze wet, met name bezig met de onderwijskundige en personele zaken 

op school. De OR kan zich breder inzetten en houdt zich voornamelijk bezig met veel praktische 

zaken op school, zoals het organiseren en/of ondersteunen van de school bij festiviteiten of 

buitenschoolse activiteiten.  

 

 

 

  



 

5. Samenwerking OPOD en GMR 
 
 
Medezeggenschap in het onderwijs is belangrijk: het biedt ouders en personeelsleden de mogelijkheid om 

mee te praten en mee te beslissen over belangrijke schoolzaken zoals de kwaliteit van het onderwijs, de 

arbeidsvoorwaarden, de overblijf of de inzet van ouders op school. Een MR op school is wettelijk verplicht, 

dit is vastgelegd in de WMS (Wet medezeggenschap op scholen). Naast een MR per school moet ieder 

bestuur met meer scholen een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) instellen. 

De GMR gaat over onderwerpen die alle of een meerderheid van de scholen betreffen, bijvoorbeeld het 

financieel beleid van de stichting of het bovenschoolse formatieplan. De GMR bestaan uit evenveel ouders 

als personeelsleden, dit is het zogeheten pariteitsbeginsel.  

 

De GMR van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer (OPOD) bestaat uit twaalf personen, waarvan 

zes tot de leerkrachtgeleding en zes tot de oudergeleding behoren.  

De openbare basisscholen in Deventer zijn op basis van hun locatie verdeeld in drie clusters. Elk cluster 

kent vier vertegenwoordigers in de GMR. En ieder individu is op zijn of haar beurt weer gekoppeld aan één 

of meerdere MR-en van de afzonderlijke scholen. De GMR van OPOD hecht grote waarden aan de 

meningen van haar achterban en aan het creëren van een breed draagvlak voor de uitoefening van haar 

taak.  

 

Binnen de GMR zijn er drie interne werkgroepen, respectievelijk Zorg & Onderwijs, Financiën en Personeel 

& Organisatie. De werkgroepenstructuur maakt het mogelijk om je als GMR-lid op basis van je kennis, 

ervaring en/of affiniteit meer te kunnen verdiepen in bepaalde onderwerpen. De voorzitters van de drie 

werkgroepen vormen samen met de ambtelijk secretaris het dagelijks bestuur. 

Het is de taak van de ambtelijk secretaris om de GMR als centraal vertegenwoordigend orgaan in 

verbinding te laten zijn en blijven met de diverse partijen waar de GMR mee te maken heeft. Dit zijn 

uiteraard de MR-en van de afzonderlijke scholen en de bestuurder, maar ook externe organisaties zoals de 

Onderwijsbond voor wat betreft het volgen van actuele ontwikkelingen binnen het onderwijsveld. 

 

 

6. Speerpunten MR schooljaar 2018-2019 
 
Om in een schooljaar gericht te kunnen werken aan de ontwikkeling van de Borgloschool en de 

ontwikkeling van de eigen MR stelt de MR ieder schooljaar een aantal speerpunten op waar dat jaar aan 

wordt gewerkt. Deze speerpunten worden geagendeerd voor de vergaderingen en zijn opgenomen in de 

jaarplanning. Voor het schooljaar 2018-2019 zijn de volgende speerpunten geformuleerd:  

 

Professionalisering MR: 

 

Dit schooljaar wordt de MR op drie van de zes posities vernieuwd. Dit betekent dat er moet worden 

geïnvesteerd in het opleiden van de nieuwe leden. Met dit speerpunt focust de MR zich op het organiseren van 

een gedegen opleiding voor de nieuwe leden in de vorm van een MR-basis cursus, maar ook voor het op peil 

houden van de kennis van de zittend MR-leden in de vorm van een MR-verdiepingscursus.  

 

Ontwikkeling KC:  

 

Binnen het KindCentrum zijn veel ontwikkelingen gaande. Als MR vragen wij ons af wat onze rol is binnen deze 

ontwikkelingen. Wij blijven scherp op wat wij binnen de ontwikkelingen zien en infomeren ons over onze 

rechten en plichten t.a.v. de nieuwe samenwerkingen. 



 

 

Onderzoek:  

 

De Borgloschool is een academische basisschool en doet onderzoek om haar onderwijs te verbeteren. De 

afgelopen jaren zijn er veel onderzoeken uitgevoerd door zowel collega’s als studenten. De MR neemt zich voor 

dit schooljaar voor om de directie en het team van de school te bevragen op welke manier zij zorg dragen voor 

het borgen van deze onderzoeken.  

 

 
7. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden 

 

Naam 
 

Geleding Zittend Termijn Verkiezingen 

Mark Hutten  Personeel Aug 2012   

Marissa Völkers Personeel Aug 2011   

 Personeel    

Maarten van Garderen Ouder Aug 2012 3e 2018 

Stephan Serano Ouder Aug 2018 1e 2021 

Robert ten Wolde Ouder Aug 2018 1e 2022 

 

8. Taakverdeling en aandachtsgebieden MR 
 

Naam Taken schooljaar 2018-2019 

Mark Hutten 
(voorzitter/penningmeester) 

 Vertegenwoordigt MR naar externe partijen 

 Onderhoudt contact met de directeur 

 Stemt agenda af met directeur (i.s.m. secretaris 2 
weken voorafgaand aan vergadering) 

 Verstuurt agenda en vergaderstukken (uiterlijk 1 
week voor overleg) 

 Beheert MR budget 
 

 
(secretaris en vice-voorzitter) 

 Vervangt voorzitter indien nodig 

 Verzorgt de notulen tijdens de vergadering en levert 
deze binnen 1 week na de vergadering  

 Stemt agenda af met directeur (i.s.m. voorzitter) 

 Verzorgt de nieuwsbrief 
 

Marissa Völkers   Vertegenwoordigt MR in GMR 
 

Alle leden  Jaarplan opstellen 

 Nemen deel aan MR activiteiten 

 Zijn aanspreekpunt voor personeel en/of ouders 

 Dragen onderwerpen aan en kunnen (ongevraagd) 
advies voorstellen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Vergaderdata 
 

 

De MR vergadert dit schooljaar op de volgende data, van 19.00-21.30 uur. Heeft u een onderwerp dat u 

graag besproken wilt hebben? Of wilt u eens een vergadering bijwonen. U bent van harte welkom!  

Mocht u aan willen schuiven bij (een deel) van de vergadering, dan kunt u zich aanmelden bij Mark Hutten. 

 

Vergaderdata 
 

17 september 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Jaarplanning structurele onderwerpen en activiteiten 
 

De jaarplanning is als bijlage 2 toegevoegd aan het Jaarplan. 

 

 

11. Financiële begroting MR  
 

De MR heeft recht op “toegang tot faciliteiten” om de medezeggenschap goed uit te kunnen voeren. Deze 

faciliteiten omvatten zowel tijd (voor de personeelsgeleding), gebruik kunnen maken van voorzieningen, 

als budget. 

Het budget van de MR maakt deel uit van de schoolbegroting. Voor dit budget zijn richtlijnen opgenomen 

in de Wet Medezeggenschap op Scholen en de CAO van het Primair Onderwijs. Het budget is afhankelijk 

van het aantal leerlingen.  

Het budget is voor het schooljaar 2018-2019 vastgesteld op € 250,-. De schoolleiding bepaalt in overleg 

met de MR hoe de faciliteiten beschikbaar worden gesteld. Denk hierbij aan materialen, huisvesting, 

koffie/thee etc.   



 

Bijlage 1 Instemmings- en adviesbevoegdheden 
 

 



 

Bijlage 2 Jaarplanning MR 2017-2018 
 

  



 

Bijlage 3 Medezeggenschap, dat doe je zo! 
 

 


