
MR Activiteitenplan 2018-2019 

 

Woord vooraf: 

In dit plan kun je lezen wat wij als MR van de St. Antoniusschool in Sappemeer het komende 

jaar op de agenda willen hebben, willen bespreken en volgen. 

 

Missie en Visie van de MR: 

Wij als MR willen nauw betrokken zijn bij de ontwikkelingen binnen de school. We vinden het 

dan ook belangrijk dat wij gevoed worden door de directie, ouders en team. We nemen 

daarin zelf initiatieven en daar waar nodig volgen we die ontwikkelingen. We willen graag 

voor de vergadering aan, geïnformeerd worden in een overlegvergadering met de directie.  

 

Samenstelling en taakstelling van de MR 

Onze MR bestaat uit 3 ouderleden en 3 teamleden. 

Johan Zuidema (ouder)  Karin Eijpe (team)  

Mariska Metz (ouder)   ?? (team) 

Jacqueline Bosscher (ouder)  Roos Claassen (team) 

Johan Zuidema is de voorzitter, Jacqueline is de secretaris. Met elkaar stellen we de agenda 

op en publiceren deze in de weekbrief vooraf gaande aan de vergadering. De notulen, het 

activiteitenplan en het werkplan van de MR worden op de website van de school gezet. 

 

Onderwerpen van de MR 

Naast de verplichte zaken als, schoolgids, het formatieplan, het vakantie rooster, 

taakverdeling van het team, de begroting en  het jaarverslag. Wil de MR dit jaar graag de 

zichtbaarheid en de communicatie naar ouders en teamleden verbeteren, het ICT 

beleidsplannen volgen, de uitrol van de nieuwe rekenmethode volgen en  zal de nieuwbouw 

ook het hele jaar op de agenda staan. 

Ook willen we actiever de GMR gaan volgen op het beleid binnen de stichting.  

Scholing MR 

We hebben nog geen plannen voor een bijscholing. 

Inzet uren: 

We hebben een duidelijke jaarplanning gemaakt en als we hier ons aan kunnen houden 

moeten we binnen de 60 uur kunnen blijven. We hebben 8 vergaderingen gepland (8 x 2,5 

uur= 20 uur, maar de praktijk wijst uit dat we meestal aan het eind van het jaar nog meer tijd 

nodig hebben. De overige uren gaan ruimschoots op aan voorvergaderingen, overleg met 

directie, willen we ons presenteren in het team en hebben we nog tijd nodig om de 

bijbehorende de taken voor te bereiden en/of uit te werken. 



 

Inzet budget: 

We zijn lid van Ouders van Waarde. 

 

Jaarplanning: 

We vergaderen op wisselende dagen om een ieder daarin tegemoet te komen. We zullen 

zoveel mogelijk op school vergaderen. Voor de openbare vergadering aan zullen we 

geïnformeerd worden door de directie in een overleg vergadering. 

We starten de overleg vergadering om 19:45 en vervolgen de openbare vergadering om 

20:30 uur of het is anders aangegeven in de weekbrief. De agenda publiceren we de week 

voor de vergadering in de weekbrief.  

 

Werkplan MR   2018 - 2019 

Vergadering  Activiteit bevoegdheden 

10 september  
week 37 

Activiteitenplan MR opstellen 
Jaarplan MR opstellen 
RI en E 
Verkiezingsprotocol opstellen en verkiezingen uitschrijven 

 
 
I PMR/ A OMR 

9 oktober 
Week 41 

- Afspraken scholing MR 
- communicatie ouders en team 
- (concept) begroting 
- schooljaarplan  

 
 
A MR 

27 november  
Week 46 

- Bouw; stand van zaken 
- activiteitenplan 
- begroting  

 
 
A MR 

22 januari 
Week 4 

- Arbo zaken RI en E 
- Bouw; stand van zaken 
- Rekenonderwijs 
 

A MR 

12 maart 
Week 11 

- Bouw; stand van zaken  
- taakbeleid 
 

 

16april  
Week 16 
 

- Bouw; stand van zaken 
- Bespreken concept jaarplan/werkplan MR 

A MR 

18 juni 
Week 25 

- Vaststelling vakantie regeling 
- Concept formatieplan 
- bouw stand van zaken 

A MR 
I PMR/ A OMR 

?  juli 
Week 27/28 

- Concept Schoolgids voor volgend schooljaar 
- Bespreken werkplan MR volgend schooljaar 
- jaarverslag MR 
- begroting MR 
- bespreken Schooljaarverslag 2017-2018  
- schooljaarplan 2018-2019 (concept) 
- vaststellen taakverdeling team  
- vaststellen formatieplan  
- bouw stand van zaken 

 
 
 
 
I MR 
I MR 
I PMR 
I PMR 

 

  



 

Contacten 

We houden onze achterban (ouders en personeel) de hoogte van onze werkzaamheden via 

de notulen op de website en we plaatsen de week voor de vergadering de agenda in de 

weekbrief. 

De MR is een maandelijks agenda punt bij de teamvergaderingen, daar bespreekt de PMR 

dan kort de lopende zaken en daar waar nodig peilen wij de collega`s als we ergens 

instemming op moeten geven.   

We ontvangen de notulen en de agenda van de GMR en zullen komend jaar daar wat 

actiever in anticiperen. We hebben daar nog geen concrete afspraken over gemaakt.  

 

Verkiezingen 

Zullen in mei uitgeschreven moeten worden  

 

Tot slot 

Willen we als MR er een betrokken jaar van maken en hopen we dat we met onze kritische 

blik (gevraagd of ongevraagd) advies en instemming kunnen geven op zaken die voor onze 

school, de kinderen, de ouders en de personeelsleden van belang zijn. We willen samen 

bouwen aan een goede school. 

 


