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1. Algemeen 
 

In het schooljaar 2020/2021 hebben er wisselingen in de Medezeggenschapsraad (verder in 

dit jaarplan korten we dit af naar MR) locaties West en Passewaaij plaatsgevonden. Zo zijn 

de oudergeleding (OMR) én de personeelsgeleding (PMR) vernieuwd en uitgebreid. 

 

De vernieuwing van de MR is een goede start voor nieuw inzicht en biedt tevens de 

mogelijkheid om een gewenste professionaliseringsslag te maken. De 

professionaliseringsslag willen we maken op het gebied van kennis, zichtbaarheid, 

structuur en taakverdeling. Specifiek denken we dan aan de volgende acties: 

 
- Het volgen van een MR gerelateerde cursus om de kennis te vergoten. 

- Met de inzet van kanalen zoals Social Schools en de website van de school willen 

we beter zichtbaar zijn. 

- Structuur door het opstellen van een jaarplan, centrale vastlegging van MR 

stukken en ter afsluiting van het schooljaar een jaaroverzicht. 

- Beschrijven en toekenning van rol- en taakverdeling in de MR. 

- Opsplitsing van de MR in MR West en Deelraad MR IKC Prins Maurits. 

 

Om nog beter op te komen voor de belangen van onze kinderen, school, ouders en 

leerkrachten van het IKC Prins Maurits, beginnen wij het schooljaar 2021/2022 als deelraad 

(zie hoofdstuk 2). We werken als deelraad samen met de directie aan een school waar onze 

kinderen graag komen en waar onze leerkrachten het fijn vinden om les te geven. 

 
Wij willen met dit jaarplan informeren over de geplande activiteiten van de MR. In dit plan 

worden onze uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor het komende 

schooljaar beschreven. 

 
Als u als ouder, opvoeder of personeelslid een onderwerp onder onze aandacht wilt brengen, meld het dan 
via mr.pmsikc@CPOB.nl of benader één van ons. 

 
 
Namens alle leden van de deelraad MR IKC Prins Maurits. 
 
 
Wouter Sybesma, Debbie van de Weerd, Paula Hoogteijling, Eefie van den Brink en Vincent Boterman 

mailto:mr.pmsikc@CPOB.nl
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2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 
 

De MR wil actief meedenken over beleidsthema’s op school en omdat onze school 

organisatorisch veranderd, gaat de MR in die verandering mee. Tot het einde van schooljaar 

20/21 bestond de MR uit ouders en leerkrachten van de Prins Mauritsschool West en 

Passewaaij. Om meer de focus op iedere school afzonderlijk te leggen is besloten om de MR 

te splitsen in een MR voor de Prins Mauritsschool West en een deelraad voor het IKC Prins 

Maurits. Dat hier is gekozen voor een deelraad en een MR heeft te maken met het BRIN 

nummer van de scholen. Er is één MR toegestaan per BRIN nummer en omdat West de 

oorspronkelijke school is, blijft de benaming MR daar. Passewaaij is later ontstaan en krijgen 

daarom een deelraad. De bevoegdheden van beide zijn hetzelfde en er zal met regelmaat 

onderling contact zijn. 

 

Door de splitsing kan de focus van ons als deelraad nog meer op de school in Passewaaij 

liggen. De deelraad wil op een positieve manier invloed uitoefenen op het schoolbeleid door 

gevraagd en ongevraagd advies te geven, op een constructieve manier een bijdrage leveren 

aan het updaten van beleidsstukken en het informeren van ouders en leerkrachten. 

Dit doen we door: 

• De (beleids-) voorstellen van het bestuur/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. 

 
Als uitgangspunten hanteren we dat: 

• We een bijdrage willen leveren aan een school waar kwalitatief goed 

onderwijs wordt gegeven. 

• We namens ouders en personeel de medezeggenschap binnen de school willen invullen. 

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

het beleid dat op school door schoolleiding wordt gevoerd. 

• We niet alleen beleidsvoorstellen van de directie namens het bevoegd gezag 

willen beoordelen maar daarnaast ook, indien nodig, zelf met ideeën zullen 

komen middels gevraagd en ongevraagd advies. 

• We contacten met ouders en personeel onderhouden en open staan voor 

vragen, opmerkingen en reacties van ouders en personeel. 

• De agenda en notulen voor ouders en personeel beschikbaar zijn. 
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3. Bezetting en verkiesbaarheid Deelraad MR-leden Passewaaij 
De aanstelling van een deelraad lid geldt voor vier jaar. Onderstaand schema geeft inzicht 

in de huidige bezetting van de Deelraad MR. 

 
Naam Geleding Benoeming Aanvullende taken 
Wouter Sybesma OMR* Maart 2021  Voorzitter (zonder stemrecht) 

Debbie van de Weerd OMR Maart 2021  Communicatie 
  Paula Hoogteijling OMR Maart 2021  Notulist 

Eefie van den Brink PMR** Augustus 2019  

Vincent Boterman PMR Juni 2020  

Vacant OMR   Lid zonder stemrecht, neemt 
stemrecht over indien nodig 

 
*OMR staat voor lid namens ouders 
**PMR staat voor lid namens personeel 
 

4. Jaarplanning 
De Deelraad wil graag reageren op actuele ontwikkelingen en op voorstellen van het bevoegd gezag. 
Aangezien we ons willen voorbereiden op wat er komen gaat, maken we gebruik van een jaarplanning.  
Deze zal als leidraad toegepast worden. Hierdoor weten we als deelraad wanneer we moeten beginnen 
met het bespreken van onderwerpen om op het tijdstip dat er om advies of instemming wordt gevraagd, 
goed voorbereid te zijn. 

 

Datum Onderwerp Inbreng Instemmen/Advies/
Bespreken/ 
Vaststellen 

MR/ 
PG/ 
OG 

Jun 2021 - Jaarplan 21/22 MR 
- Vergaderdata 
- Jaarplan 
- Taakverdeling vaststellen 

- Planning Vakantiedagen 21/22 
- Planning studiedagen 21/22 
- Financieel jaarverslag OR en vaststellen 
ouderbijdrage 21/22 
 

MR 
 
 
 
Directie 
Directie 
Directie 

 
Vaststellen 
Bespreken 
Bespreken 
Instemmen 
Instemmen 
Instemmen 

MR 
 
 
 
OG 
PG 
OG 

14-09-2021 Jaarplan 21/22 MR 
- Doelen/activiteiten (gebaseerd op 

jaarplan school) 
- Jaarplan 
- Taakverdeling definitief maken 

MR  
Vaststellen 
 
Vaststellen 
Vaststellen 
 

MR 

18-11-2021 - Meerjarenplan 19-23 (Voortgang en 
doelen 21/22) 
- Schoolformatieoverzicht (teldatum 1-10) 
- Begroting Ouderraad 21/22 
- Jaarverslag MR 
 

Directie 
 
Directie 
OR 
MR 

Bespreken / Advies 
 
Bespreken 
Instemmen (OG) 
Vaststellen 

MR 
 
MR 
OG 
MR 
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MR = Voltallige MR 

PG = Personeelsgeleding 

OG = Oudergeleding 

OR = Ouderraad 

 

5. Vergaderplanning 
De reguliere vergaderingen vinden om de maand plaats, zoals in bovenstaand jaarplanning 

(hoofdstuk 4) staat beschreven. Indien een specifiek onderwerp meer tijd nodig heeft, en de 

reguliere vergaderingen niet voldoende zijn, plannen we meer momenten in. We doen dit in 

goed overleg. 

Eerdere vergaderingen hebben ons geleerd, hoewel toen West en Passewaaij gecombineerd 

waren, dat we twee tot drie uur overleg voeren. Dit is dan ook de tijd die we op een 

vergaderavond reserveren. 

 

Naast de reguliere vergadering zal er ook zo nu en dan overleg zijn tussen MR Prins Maurits 

West en de Deelraad MR IKC Prins Maurits. We verwachten dat dit eens per kwartaal zal zijn. 

 

Datum Onderwerp Inbreng Instemmen/Advies/
Bespreken/ 
Vaststellen 

MR/ 
PG/ 
OG 

12-01-2022 - Begroting 20/21 
- Financieel overzicht OR 

Directie 
OR 
 

Bespreken 
Bespreken 

MR 
MR 
 

08-03-2022 - Formatieplan 22/23 
- Besteding NPO en werkdrukgelden 22/23 
- Verantwoorden vrijwillige ouderbijdrage 
21/22 
- Vaststellen Vrijwillige ouderbijdrage 
22/23 
 

Directie 
Directie 
OR 
 
OR 
 

Instemmen 
Instemmen 
Instemmen 
 
Instemmen 
 

PG 
PG 
OG 
 
OG 
 

12-05-2022 - Planning Vakantiedagen 22/23 
- Planning studiedagen 22/23 
- Schooljaarplan 22/23 
 

Directie 
Directie 
Directie 

Instemmen 
Instemmen 
Instemmen 

OG 
PG 
MR 

15-06-2022 - Vaststellen schoolgids 
- Evaluatie NPO middelen 21/22 
- Evaluatie jaarplan 21/22 
- Jaarplan 22/23 MR 

- Vergaderdata 
- Jaarplan 
- Taakverdeling vaststellen 

- Concept Jaarverslag MR 21/22 
 

Directie 
MR 
MR 
MR 
 
 
 
MR 

Instemmen 
Bespreken 
Bespreken 
Bespreken 
 
 
 
Bespreken 

OG 
MR 
MR 
MR 
 
 
 
MR 
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Daarnaast sluit de deelraad ook aan bij het IKC Raad overleg. In de IKC raad zit een 

vertegenwoordiging van de deelraad IKC Prins Maurits (de voorzitter) en van de 

Oudercommissie van de Kinderopvang. In de IKC raad worden de punten die van belang zijn 

voor het hele IKC besproken. 
 

 

6.  Communicatie 
We zien dat de MR de afgelopen jaren niet of nauwelijks zichtbaar is geweest en dat willen 

we sterk verbeteren. Laten zien wie we zijn, wat we doen en welke resultaten we samen 

bereiken is wat we willen delen. Op de website1 heeft de Deelraad MR een eigen pagina met 

informatie over de activiteiten en hier zijn ook diverse officiële documenten te vinden. De 

deelraad plaatst na iedere vergadering een beknopte versie van de notulen op de website. 

Daarnaast willen we enkele keren per jaar middels Social Schools van ons laten horen. 

 
 

7. Taakverdeling en aandachtsgebieden Deelraad MR 
De Deelraad MR kent een aantal vaste taken welke onder de leden wordt verdeeld.  

 

 

Taak Taken 

Voorzitter • Voorbereiden van de vergadering en opstellen agenda 

• Voorzitten van de vergaderingen 
• Onderhouden structureel MR-overleg met de directie 

• Structureel overleg IKC Raad en delen notulen hiervan 
• Onderhoudt contact met GMR 

• Jaarplan en jaarverslag opstellen 

  Vicevoorzitter • Neemt in afwezigheid van de voorzitter zijn/haar taken over 
• Archivering stukken 

• Notulen beschikbaar maken op website 

• Zorgt voor plaatsing van notulen op de website 
• Archiveren notulen Deelraad MR en IKC raad 

• Jaarplan opstellen (in samenwerking met voorzitter) 
• Plannen Deelraad MR vergadering op locatie of in Teams 

Notulist • Notuleert 

• Notulen rondsturen (uiterlijk één week na overleg) 

Secretaris • Verstuurt agenda (uiterlijk één week voor overleg) 

• Zorgt voor ingekomen post 
• Administratief beheer/contacten bijhouden 

Communicatie • Plaats berichten op Social Schools 

Leden • Communicatie en onderhouden van contacten met achterban 

• Aandragen onderwerpen voor de agenda 

Van bovenstaande taakverdeling kan worden afgeweken in onderling overleg.  

 
1 https://www.ikcprinsmaurits-tiel.nl/onderwijs/medezeggenschapsraad/ 

https://www.ikcprinsmaurits-tiel.nl/onderwijs/medezeggenschapsraad/

