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1. Inleiding
Voor je ligt het jaarplan van de medezeggenschapsraad (MR) van de Kbs de Werft. Dit jaarplan dient
als leidraad voor de jaarlijks terugkerende taken en verantwoordelijkheden van de MR en in het
bijzonder de aandachtspunten van de MR voor het schooljaar 2018-2019.
Het jaarplan verschaft tevens inzicht in de rol van de MR ten opzichte van die van de directie van de
Kbs de Werft, het overkoepelende bestuur Inos en de wijze waarop de MR hiermee samenwerkt om
de belangen van de leerlingen, personeelsleden en ouders naar beste vermogen te behartigen.

2. Wat doet de MR
De MR is een officieel orgaan en vertegenwoordigt de leerlingen, de personeelsleden en de ouders
en behartigt hun belangen. De MR praat en denkt mee met het schoolbestuur en de directie over de
inhoud en uitvoering van het onderwijs op de school en heeft zodoende invloed op de kwaliteit van
het onderwijs, werkomgeving en het beleid van de school.

Bijzondere bevoegdheden
Algemene bevoegdheden

Voor het uitvoeren van de taken heeft de MR de beschikking over drie belangrijke instrumenten:
adviesrecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht. De rechten en plichten van de MR zijn vastgelegd in
de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS1).
» Adviesrecht
Voor bepaalde zaken heeft de MR adviesrecht. Hierbij vraagt het bestuur of de directe tijdig advies
aan de MR over een voorgenomen beleidswijziging. Het bestuur is niet gebonden het advies op te
volgen, maar desondanks biedt dit recht de mogelijkheid invloed uit te oefenen. Enkele van de zaken
die onder het adviesrecht van de MR vallen zijn voorgenomen fundamentele wijzigingen in de
schoolorganisatie of het onderwijsprogramma, personeelsbenoemingen, de vakantieregeling, zaken
betreffende veiligheid en gezondheid op school en het toelaten of verwijderen van leerlingen en nog
meer.

1.

Uitgebreide informatie over wet- en regelgeving, werkwijze, bevoegdheden en faciliteiten is te vinden op
http://wetten.overheid.nl/BWBR0020685/2017-08-01 en http://www.infowms.nl/

3

» Instemmingsrecht
Het bestuur of de directie vraagt de MR om instemming voor specifieke zaken. Instemming van de
MR is dan nodig om het voorgenomen beleid te kunnen uitvoeren. Zaken die hier onder vallen zijn
onder meer besluiten over fusie, afsplitsing, wijzigingen in de onderwijskundige doelstelling, het
schoolplan, het schoolreglement, veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid, de onderwijsregeling,
het beleid aangaande ondersteunende taken verricht door ouders, deelname aan onderwijskundige
projecten, belangrijke verbouwingen en nog meer.
» Initiatiefrecht
Het initiatiefrecht van de MR is het recht om ongevraagd advies uit te brengen aan het bestuur of de
directie over welk onderwerp dan ook de school aangaande. Het initiatiefrecht houdt in dat de MR
de mogelijkheid heeft onderwerpen bij het bestuur op de agenda te plaatsen en een officieel
antwoord hierop te krijgen.

3. Visie en doelstelling
De MR zet zich in om een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de school, het beleid, het
onderwijs en alles wat daarbij komt kijken. De MR stelt zich ten doel om in het belang van de
leerlingen, het personeel en de ouders, actief over (actuele én toekomstige) beleidsmatige zaken
mee te denken en op een positieve manier invloed uit te oefenen op het schoolbeleid door gevraagd
of ongevraagd advies te geven. We willen een bijdrage leveren aan het bijstellen van beleidsstukken
en zorgen voor een goed geïnformeerde achterban.

4. Positie binnen INOS
Onderstaand diagram geeft de positie aan van de MR ten aanzien van de school en het bestuur
Stichting INOS. De MR van de Werft heeft nauwe banden met de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR), dit is de ‘overkoepelende MR’ van Stichting INOS. Bestuurlijke of
organisatorische onderwerpen die alle INOS-scholen aangaan, vallen onder de taken en
verantwoordelijkheden van de GMR. Voor meer informatie over de GMR en het Medezeggenschaps
regelement van de GMR en MR zie; https://www.inos.nl/kennis-maken/medezeggenschap/
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5. Samenstelling en rollen
De MR van de Werft bestaat uit 3 leerkrachten en 3 ouders. Op het moment van schrijven zijn dit:
Personeelsgeleding
» Luuk Brouwer (secretaris)
» Will Paantjens (notulist)
» Evelien Ras

Oudergeleding
» Frank Kriesels (voorzitter)
» Maud Petraeus
» Lilianne Eijkelenkamp

6. Aandachtspunten MR
Jaarlijks zijn er een aantal terugkerende aandachtspunten voor de MR. Daarnaast stelt de MR jaarlijks
aandachtspunten vast waarmee zij aan de slag gaat. Dit kunnen zaken zijn die voortkomen uit het
jaarplan van de school of onderwerpen vanuit de MR leden zelf, die betrekking hebben op de
kwaliteit van de school in algemene zin.
De onderwerpen zullen niet allemaal in volledig detail door de MR besproken worden, echter het zijn
aandachtspunten waarvan de MR bewust is dat deze van invloed kunnen zijn op leerlingen,
personeel en ouders.
Terugkerende aandachtspunten
● Begroting van de school
● Formatie
● Vakantieplanning
● Resultaten (Cito eindtoets en Entreetoets)
● Jaarplan van de school
● Jaarplan van de MR

Aandachtspunten voor het jaar 2018-2019
Huisvesting en veiligheid
● Schorsings- & Verwijderingsprotocol
Kwaliteit van het onderwijs
● Verdere ontwikkeling van het werken in circuits vanaf groep 3
● Groepsdoorbroken werken met betrekking tot de zaakvakken in de middag
● Thematisch werken met Blink en integratie van de creatieve vakken
● Opzetten van de Plusklas binnen de Werft.
Invulling medezeggenschapsraad:
● Betere communicatie naar ouders en GMR
● Verdere professionalisering van MR door middel van cursussen
Overige zaken:
● Samenwerking en Begroting OR
● Voortgang Eureka
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7. Jaarplanning
De MR heeft zich voorgenomen om bovengenoemde onderwerpen in het komende schooljaar in de
gaten te houden en waar nodig intensiever te behandelen.
Onderstaand de vergaderdata van de MR voor het schooljaar 2018 – 2019, deze zijn van 19.30 –
21.30 uur.
Vergaderdata
MR 1. 18 september 2018

MR 2. 06 november 2018

MR 3. 15 januari 2019

MR 4. 19 maart 2019

MR 5. 07 mei 2019

MR 6. 18 juni 2019
Laatste vergadering

Opmerking
-Welkom nieuwe MR-leden (indien van
toepassing)
-Aanvulling/wijziging jaarplanning in
overleg directie
-Invulling en professionalisering MR
-Voorlopige begroting De Werft, aan te
leveren door directeur
-Begroting OR en realisatie
-Samenwerking OR
-Definitieve begroting De Werft en
realisatie afgelopen jaar
-Kascontrole OR
-Huisvesting en veiligheid
-Kwaliteit van het onderwijs
-Eventueel initiëren verkiezing nieuw MR
lid oudergeleding
-Vakantieplanning volgend schooljaar
-Inzetbaarheid personeel en middelen
volgend schooljaar
-Voorlopig jaarplan en realisatie vorig
jaarplan
-Definitief jaarplan De Werft
-Personele inzet en groep indeling

Alle vergaderingen zijn openbaar, tenzij er over individuele personen wordt gesproken of als een
derde van de MR aangeeft dat een onderwerp intern besproken dient te worden.
Mocht je willen deelnemen aan een vergadering, meld je dan vooraf aan via kbsdewerft_mr@inos.nl.
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