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1. Inleiding  

Voor je ligt het jaarplan van de medezeggenschapsraad van basisschool Prins Willem Alexander, 
locatie Beekenstein, te Amersfoort. Dit jaarplan is een handleiding om de taken en bevoegdheden die 
de medezeggenschapsraad (MR) heeft inzichtelijk te maken. Daarnaast informeren we je met dit plan 
over zaken die je van ons mag verwachten en wat de focuspunten van de MR zijn voor het komende 
schooljaar. 
 
Eén van de taken van de MR is het controleren van het beleid van de school. De MR beschikt over een 
instemmingsrecht of adviesrecht, zoals vastgelegd in de Wet  
Medezeggenschap op Scholen (WMS), ten aanzien van zaken die in of rondom de school spelen. 
Daarnaast kan de MR ook zelf beleidsvoorstellen doen. 
 
In dit jaarplan tref je een overzicht van onderwerpen aan die de MR in het komende  
schooljaar met de directie zal bespreken. 
 
Het MR-jaarplan bevat: 

- Een planning met de jaarlijks terugkerende onderwerpen; 

- Een uitleg over de wijze waarop de MR is georganiseerd; 
- Het vergaderrooster; 
- De belangrijkste speerpunten van de MR voor dit schooljaar. 

 
Het jaarplan is opgesteld om een effectieve planning van de verschillende onderwerpen vast te stellen 
om daarmee op een zorgvuldige, transparante en gestructureerde manier alle onderwerpen die de 
school aangaan te kunnen behandelen.  
Het jaarplan wordt jaarlijks aan het begin van het schooljaar vastgesteld.  
 
Als jij als ouder of personeelslid een onderwerp hebt wat je besproken wilt hebben, meldt het dan bij 
één van ons. Wij zorgen ervoor dat er wat mee wordt gedaan. Dus kom naar ons toe met je zorg, 
ideeën, of kritiek. Mailen kan ook naar mr.pwabeekenstein@pcboamersfoort.nl. 
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2. Missie en Visie 

De MR levert een positieve, kritische bijdrage aan het beleid van de school waarbij kwalitatief goed 
onderwijs, een veilige leeromgeving en de identiteit van de PWA centraal staan. Dit doen wij als MR 
door duidelijke afspraken te maken met de directie en zicht te houden, op de voortgang en het effect 
van het beleid. De MR vult namens ouders en personeel de medezeggenschap binnen de school in.  
 
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;  

- Met onze achterban te communiceren over ontwikkelingen die het onderwijs in de school 
beïnvloeden. Dit doen we middels de notulen die zowel in de Info als op de website 
gepresenteerd worden. Daarnaast is het voor elk ouder van de PWA toegestaan om de MR 
vergaderingen bij te wonen.  

- Actief open te staan voor de input van onze achterban en het voorleggen van deze input in de 
MR vergaderingen. 

 
We hanteren als uitgangspunten:  

- Dat we namens ouders en personeel de medezeggenschap binnen de school invullen;  
- Dat we, als vertegenwoordiger, van personeel en ouders, invloed uitoefenen op beleid dat in 

school door de directie wordt gevoerd; 

- Dat we niet alleen beleidsvoorstellen van de directie willen beoordelen, maar daarnaast ook, 
indien nodig, zelf met ideeën zullen komen door middel van gevraagd en ongevraagd advies; 

- Dat we contact met ouders en personeel onderhouden en open staan voor vragen, 
opmerkingen en reacties van ouders en personeel;  

- Dat we de agenda en notulen voor ouders en personeel inzichtelijk maken via de Info en ook op 
de website.  
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3. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden 

Onze MR (locatie Beekenstein) bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. Daarnaast is er een GMR 
afgevaardigde. In het Medezeggenschapsreglement staat een zittingsduur van drie jaar beschreven. Na 
deze drie jaar kunnen alle MR-leden zich opnieuw verkiesbaar stellen.  
 
In onderstaand overzicht is aangeven wie dit zijn inclusief hun taak.  
 

Naam Functie Zitting in MR sinds 

Annemarie van der Veen OG  September 2016 

Linda de Geus OG  September 2019 

Wouter Kniest (voorzitter) OG  September 2016 

Marijke Seijn PG  November 2019 

Marissa Hazenberg PG  September 2015 

Albertha Schipper PG  September 2017 

Yvonne Oort-Fliek GMR  Oktober 2019 

OG: Ouder-Geleding 
PG: Personeels-Geleding 
GMR: gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (PCBO-niveau) 
Secretaris: roulerend OG 
 

4. Structurele onderwerpen 
 

Maand Onderwerpen 

September – Oktober Jaarplan MR 
Zorgplan 
Jaarplannen PWA  
Ambitiegesprek met directie (afstemmen wensen, 
verwachtingen, praktische afspraken). 
 

November – December Begroting (begin december) 
 

Januari – Februari Financiën 
Tussentijdse evaluatie jaarplannen 
 

Maart – April Formatie plan 
Schoolgids 
Vakantierooster 
 

Mei - Juni  Schoolplan – Jaarplan 
Jaarverslag 
Taakbeleid 
Vergaderschema MR 2020-2021 
 

 

 

5. Vergaderdata MR/GMR 2020-2021 
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Sinds 2017 functioneren de PWA-MR’s van de locaties Beekenstein en Randenbroek als aparte 

deelraden en vergaderen zij afzonderlijk op de eigen locaties. Bekeken wordt of de deelraden als aparte 

MR’s verder kunnen gaan. Het vergaderschema voor de MR-PWA Beekenstein: 

 

Datum Samenstelling 

29 september 2020 MR en Directie 

12 november 2020 MR en Directie 

3  februari 2021 MR en Directie 

12 april 2021 MR en Directie 

8 juni 2021 MR en Directie 

  

GMR-data:  

14 oktober GMR vertegenwoordiger PWA 

9 december GMR vertegenwoordiger PWA 

16 februari GMR vertegenwoordiger PWA 

22 april GMR vertegenwoordiger PWA 

18 mei GMR vertegenwoordiger PWA 

28 juni GMR vertegenwoordiger PWA 
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6. Hoe gaat de MR te werk 

Procedures:  

Om ervoor te zorgen dat de juiste procedures worden doorlopen en de termijnen worden behaald, zijn 
er afspraken gemaakt:  
- Alle geagendeerde vergaderstukken dienen 14 dagen voor de vergaderdatum in het bezit te zijn 

van de MR.   
- Alle onderwerpen en de eventuele bijbehorende documenten die op de agenda staan, worden door 

de indiener voorzien van een aanbiedingsbrief waarin duidelijk naar voren komt wat de status van 
het te bespreken onderwerp is en gevraagde instemming/ advies/…  

- Elk onderwerp dat in de vergadering besproken is en nog toelichting behoeft, komt terug in de 
eerstvolgende vergadering.  

- Een incidenteel tussentijds overleg behoort ook tot de mogelijkheden, zolang alle geledingen 
daarover worden geïnformeerd.  

 
 
Aandachtsgebieden: 
De MR kan afspraken maken over de taakverdeling tussen de MR-leden, zodat er een goede verdeling 
is van het voorbereidingswerk. Dit is vooral van belang als er tijdens een bepaalde vergadering erg veel 
stukken behandeld moeten worden. Voor deze taakverdeling wordt er gebruik gemaakt van de 
specialismen en interesses van de leden van de MR.  
Het gaat om de volgende aandachtsgebieden: 
 

Thema/Werkgroep Leden 

Financiën 

 Begroting  

 Realisatie 
 

OG: Annemarie        

Communicatie 

 Nieuwsbrief, Website, Prikbord 

OG: Annemarie     

Onderwijskundig beleid 

 Schoolplan  

 Jaarplan  

 Jaarverslag  

 OGO 

 Communicatie met achterban 
 

OG: Annemarie        

Algemeen 

 Schoolgids 

 Vakantie en Studiedagen 

 Enquête Tevredenheid Onderzoek 

 Arbobeleid 

 Blos 

OG: Linda          

Personeelsbeleid 

 Professionaliseringsplan  

 Formatieplan  

OG: Linda              
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Zorgbeleid 

 Passend Onderwijs (School Ondersteunings 
Profiel) 

OG: Wouter           

Voorzitterschap 

 Agenda 

OG: Wouter     

 

Scholing:  

Elk jaar biedt de MR zijn leden de mogelijkheid tot scholing aan.  Er wordt naar verwachting dit jaar 
geen aanvullende opleiding gevraagd.
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7. Speerpunten MR 2020-2021 

Inhoudelijk: 

1. Corona: impact van Corona op onderwijs, personeel en ouderverbondenheid  

2. Onderwijsmethodiek- met name op ambitie vergroten onderwijsniveau, methodiek(en), 

effecten/ resultaten (trends) Cito 

3. Inzicht in financiële positie (begroting vs realisatie) 

4. Concretiseren en uitwerking jaarplannen nav nieuw vastgesteld Schoolplan 2019-2023 

 

Communicatie: 

1. Actief bevorderen van communicatie tussen directie, MR en ouders   

2. Structureren en toegankelijk maken documentatie MR voor ouders 

3. Pro-activiteit in uitvraag en zichtbaarheid MR 

4. Samenwerking met OR  

5. Aandacht voor tussentijdse korte communicatie tussen vergaderingen door 


