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1 Inleiding 

Voor u ligt het jaarplan van de medezeggenschapsraad (MR) van Obs De Walsprong over 
schooljaar 2015-2016. Het jaarplan beschrijft de activiteiten en onderwerpen m.b.t. de MR 

Het jaarplan biedt de MR het komende jaar houvast bij de planning van onze werkzaamheden. 
Tevens wordt het hierdoor voor onze achterban (ouders en personeelsleden) duidelijk waar de MR 
het komende schooljaar aandacht aan wil schenken.  

De MR kijkt er naar uit om samen u en de directie een bijdrage te leveren aan goed en veilig 
onderwijs op onze school. 

 

Medezeggenschapsraad Obs De Walsprong 

Oktober 2015 

2 Functioneren van de MR 

2.1 Samenstelling 

De medezeggenschapraad op De Walsprong bestaat uit zes leden, drie namens de ouders en drie 
namens het personeel. De leden van de raad worden door middel van kandidaatstelling en 
verkiezingen voor een periode van drie jaar in de raad opgenomen.  

Op dit moment bestaat de MR uit de volgende leden. Namens het personeel: 

 Ditsy de Vos-Thijssen 

 Betty Vissers 

 Ingrid van de Meer 

Namens de ouders: 

 Noura Manssouri 

 Wilco van Hemert 

 Kees Hemmes, voorzitter 

Voor het komende schooljaar worden er geen wijzigingen in de samenstelling verwacht. Aan het 
begin van het schooljaar 2016/2017 loopt de termijn van Kees Hemmes af. Om de continuïteit van 
de MR te waarborgen zullen er aan het einde van dit schooljaar verkiezingen worden gehouden. 
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2.2 Werkwijze 

De MR heeft voor dit schooljaar 11 vergaderingen gepland. De vergaderingen van de MR zijn 
openbaar. Regelmatig zal de vergadering via Facebook en de nieuwsbrief worden bekend gemaakt 
en zullen ouders en personeel worden uitgenodigd om de vergadering bij te wonen. 

De vaste agendapunten in een vergadering zijn: ingekomen post/stukken, mededelingen, 
doornemen van de lopende zaken, update vanuit de GMR. De MR maakt uit praktische 
overweging geen notulen maar stelt een besluitenlijst op naar aanleiding van de genomen 
beslissingen. De agenda’s en de besluitenlijsten zijn terug te vinden op de website van de school. 

Het vergaderschema voor komend schooljaar is: 

 14 september 2015 

 5 october 2015 

 2 november 2015 

 7 december 2015 

 11 januari 2016 

 15 februari 2016 

 14 maart 2016 

 11 april 2016 

 9 mei 2016 

 6 juni 2016 

 4 juli 2016 

De MR werkt volgens het MR reglement. Dit reglement wordt elk jaar worden geëvalueerd. Voor 
de meer informele zaken zal de MR dit jaar een Huisreglement opstellen. 

2.3 Zichtbaarheid 

De MR zal ook dit jaar de zichtbaarheid van de MR proberen te vergroten. Berichten op Facebook 
en in de nieuwsbrief zullen daarbij de basis zijn. Daarnaast wil de MR vaker op de koffieochtend op 
dinsdag aanwezig zijn.  

2.4 Opleiding 

Voor de continuïteit van de MR en het op peil houden van de kennis is het noodzakelijk dat er MR 
leden zijn die een basis cursus MR volgen. Afhankelijk van de persoonlijke situaties zullen één of 
meerder MR leden aan een MR cursus meedoen.  
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3 Onderwerpen schooljaar 2015-2016 

In deze paragraaf wordt beschreven welke onderwerpen dit jaar op de planning staan. Het gaat 
hier om onderwerpen die vanuit de MR zelf of vanuit de directie op de agenda worden gezet. 
Naast deze onderwerpen kunnen er gedurende het schooljaar ook nieuwe onderwerpen worden 
ingebracht als daar de behoefte voor is.  

3.1 Onderwerpen vanuit de MR  

 MR Reglement: Evaluatie en eventuele aanpassingen. 

 Huis Reglement: Opstellen en goedkeuring. 

 Openstaande vragen: De openstaande vragen vorig jaar onder de aandacht van de nieuwe directie 

brengen (beleid m.b.t. bescherming persoonsgegevens, evaluatie nieuwe schooltijden, pestprotocol). 

 De personeelsgeleding zal ook dit jaar aandacht besteden aan het voorkomen van werkstress en de 

bewaking van de daarvoor genomen stappen. 

 De MR wil dit jaar samen met de directie kijken naar hoe er in de school wordt omgegaan met de 

verschillende culturele achtergronden van de kinderen. Het gaat hier om zowel de kinderen, de ouders 

en het personeel.  

3.2 Onderwerpen vanuit de directie 

 Schoolgids (instemming) 

 Begroting (advies) 

 Vakantieplanning (instemming) 

 Formatie (instemming) 

 Schoolplan (instemming) 

 Schooljaarplan (instemming) 

  



 

 

MR Obs De Walsprong Jaarplan 2015/2016 

 

3-1-2016 MR Walsprong-Jaarplan 2015 2016-v2.docx Pagina 4 van 4 

 

4 Planning 

Maand MR Directie 

September MR reglement evaluatie  

Oktober MR reglement besluit  

November Openstaande vragen  

December   

Januari MR huisreglement concept Begroting 

Februari MR huisreglement besluit  

maart   

April  Formatie 

Mei Verkiezing nieuw ouderlid  

Juni Concept Jaarverslag Schoolplan, Schooljaarplan 

Juli Jaarverslag besluit Klassenbezetting 

Te plannen  Schoolgids, Vakantieplanning 

5 Begroting 

De MR heeft geen eigen begroting. Te maken kosten worden overlegd met de directie en indien 
akkoord, door school betaald.  


