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1. Missie 
De Medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van ouders, leerlingen en personeel 
ten aanzien van de directie van de school.  
 
De MR beoordeelt vanuit haar eigen expertise beleidsvoorstellen van de schooldirectie en 
neemt hierover een standpunt in, waarbij zij de belangen van alle partijen zo goed mogelijk 
vertegenwoordigt. De raad treedt als eenheid naar buiten, en kan met en zonder 
ruggenspraak gevraagd en ongevraagd advies geven aan de schooldirectie. 
 
2. Doelstelling MR 
Het doel van de MR is drieledig: vertegenwoordigen, beoordelen (instemming) en adviseren.  
We richten op ons op het schoolbeleid en de resultaten daarvan. 
 
De MR vertegenwoordigt de belangen van ouders, kinderen en personeel. Dat houdt in dat 
de MR leden zaken die onder ouders of het team spelen zullen afwegen en indien mogelijk 
zullen behartigen. Ook kan de MR actief de mening van ouders peilen, bijvoorbeeld bij 
een voorgenomen wijziging van het rooster.  
 
De beoordelende taak houdt in dat de MR bepaalde zaken als de kwaliteit van het onderwijs, 
de financiën, de belasting van het personeel en de veiligheid mee helpt bewaken. Bij dit 
beoordelen hoort ook dat bepaalde besluiten alleen kunnen worden uitgevoerd nadat de 
MR daarmee heeft ingestemd. Dit betreft besluiten met potentieel grote gevolgen voor 
ouders, kinderen, personeel of de financiële positie van de school.  
 
Het adviseren houdt in dat de MR advies aan de schooldirectie uitbrengt over zaken die de 
school als geheel aangaan. Voorbeelden zijn de schoolbegroting, de groepsindeling, grote 
verbouwingen en deelname aan onderwijskundige projecten. Dit advies kan gevraagd 
worden door de schooldirectie, maar het kan ook voorkomen dat de MR zelf zaken signaleert 
die (nog) beter zouden kunnen. Daarover kan de MR dan ongevraagd advies uitbrengen. 
 
 
 
 



3. Doelstelling in relatie tot de communicatie tussen directie, MR, leerkrachten en 
ouders 
De MR streeft ernaar een belangrijke plaats in te nemen binnen het besluitvormingstraject 
van de Anne Frankschool, waarbij ook aandacht uitgaat naar de implementatie van 
besluiten. Hierbij wordt gestreefd naar een constructief overleg met de schooldirectie. 
Hiervoor is een goede informatieverstrekking vanuit de schooldirectie een belangrijke 
voorwaarde.  
 
Ook wil de MR de achterban informeren en staat de MR open voor vragen, opmerkingen, 
ideeën en reacties van ouders en leerkrachten. 
 
4. Belangrijke onderwerpen 2016-2017 
Als MR hebben we een lijst van onderwerpen gemaakt die actueel zijn en waar we dit 
schooljaar als MR bijzondere aandacht aan willen geven: 

 Besteding financiële reserves; 

 Huisvesting; verbouwing & visie vorming IKC (Integraal Kind Centrum); 

 Gezonde school; 

 Creatief onderwijs. 
Deze onderwerpen worden door het secretariaat door het schooljaar heen geagendeerd op 
vergaderingen waarin voldoende ruimte is voor een meer uitgebreidere behandeling. 
 
5. Jaarplanning onderwerpen 
Elke MR vergadering informeert de directie de MR leden over de voortgang en actuele zaken 
op school. Het is mogelijk dat onderwerpen die ingedeeld staan op verzoek van directie of 
MR leden verplaatst worden naar een andere vergadering. Tevens kunnen extra 
onderwerpen op de agenda worden geplaatst. 
 

Vergaderdatum Onderwerp 
Instemming (I) 
/ advies (A) 

September Schoolplan I MR 

  Jaarverslag AF I MR 

  Evaluatie voorgaand schooljaar (MR-Directie)   

  Vergaderdata vaststellen   

  Verkiezingen MR (uitslag)   

  Keuze MR activiteit   

Oktober Geen MR vergadering   

November Begroting A MR 

  Driehoeksmeting (om de 4 jaar)   

  Risico inventarisatie, ARBO/BHV I personeel 

December Geen MR vergadering   

Januari Mobiliteitsplan Tabijn I personeel 

  Formatie (vaststellen vacatureruimte) I personeel 

  TSO (Tussentijdse School Opvang) I ouders 

  PBS   

Februari Geen MR vergadering   

Maart Voortgang zorgplan/protocollen (dyslexie, pest, allergie etc) A MR 

  Huisvesting A MR 

  Indeling (aantal) groepen komende schooljaar   

  CITO toetsen + EWS (early warning)   

  ICT faciliteiten   



April Geen MR vergadering   

Mei Studiedagen komende schooljaar A MR 

  Groepsbezetting (leerkracht/groep) komend schooljaar) I personeel 

  Onderwijstijd I ouders 

  Voortgang passend onderwijs (PLUS/extra begeleiding) I ouders 

  Nieuwe verkiezingen MR   

  Schoolgids (plannen komend schooljaar) I ouders 

  PBS   

Juni Taakbeleid leerkrachten I Personeel 

  Schoolgids (plannen komend schooljaar) I Ouders 

  Nascholing personeel I personeel 

  Jaarverslag MR   

  Activiteitenplan MR/jaarplan (volgend schooljaar)   

  Evaluatie MR vergadering   

  Taakverdeling MR (herverdeling ivm aftredende leden)   

  Verkiezingen MR   

Juli Geen MR vergadering   

 
De MR wil betrokken zijn en blijven bij de totstandkoming, uitvoering of wijzigingen van het 
schoolbeleid bij bovengenoemde onderwerpen. Het  streven is om hierbij proactief en 
constructief te functioneren.  
 
6. MR Leden 
De MR bestaat uit 4 leerkrachten en 4 ouders. De zittingsperiode bedraagt 3 jaar. Elk lid is 
eenmaal herkiesbaar voor nog een periode van 3 jaar. De MR kiest uit haar midden een 
voorzitter. Er wordt bij toerbeurt genotuleerd door een van de leerkrachten. Vaak is een van 
de MR leden tevens lid van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), het 
overkoepelende Medezeggenschapsorgaan van de Stichting Tabijn. Het is echter niet 
verplicht dat een MR lid dit dient te doen. 
 

MR Lid Geleding Aantreden Herkozen Aftreden 

Rita Steijn-Denneman Ouder 2015  2018 herkiesbaar 

Jort van der Meulen Ouder 2015  2018 herkiesbaar 

Jarno Mesman Ouder 2016  2019 herkiesbaar 

Rona Hatzmann Ouder 2014  2017 herkiesbaar 

Margaret Beentjes Personeel 2015  2018 herkiesbaar 

Ingrid Klijn Personeel 2012 2015 2018 

Tineke Lammers Personeel 2014  2017 herkiesbaar 

Marieke Doodeman Personeel 2014  2017 herkiesbaar 

 
Zittingsperiode MR:    1 oktober - 1 oktober   
Verkiezingsdatum:    1 oktober minus 4 weken   
Aanmelden kandidaten:  verkiezingsdatum minus min. 3 weken   
Kandidaten voorstellen bij kiezers: verkiezingsdatum minus min. 2 weken   
 
Verkiezingen tijdschema 
13-aug  aanmelden kandidaten (i.v.m. schoolvakantie kan dit worden vervroegd) 
20-aug  voorstellen kandidaten (i.v.m. schoolvakantie kan dit worden vervroegd) 
3-sep  verkiezingsdatum 
1-okt  start zittingsperiode  



Scholing: De MR streeft ernaar om haar leden zo goed mogelijk te trainen. Nieuwe leden 
worden gevraagd  deel te nemen aan een MR basiscursus, welke wordt aangeboden door 
Tabijn. 
     
7. Aanvullende taken 
Voorzitter        Jort 
Secretariaat/agenda       Tineke 
Penningmeester       Rona 
Verkiezingen organiseren & coördineren    Jort 
Deelname GMR       Vacature 
Notuleren        Leerkrachten bij toerbeurt 
Deelname sollicitatiecommissies leerkrachten (BAK)  Naar beschikbaarheid 
Deelname steunstichting      Rita (Vz) en Rona 
Deelname PR (Personeel Raad)     Tineke 
.  
8. Vergaderingen 
De MR vergadert ca. 6 keer per schooljaar. Het eerste gedeelte van de vergadering schuift 
een directielid van de school aan om informatie te geven en/of om advies/instemming op 
bepaalde zaken te vragen (openbaar gedeelte). Hierna is de vergadering besloten. 
 
Vergaderschema MR 2016-2017 
21-11-2016 
16-01-2017 
13-03-2017 
22-05-2017 
10-07-2017 
02-10-2017 
De vergaderingen zijn openbaar en kunnen door een ieder die wil worden bijgewoond. 
 
9.Tenslotte 
Dit jaarplan is bedoeld als leidraad waarmee de MR haar activiteiten en werkwijze vormgeeft. 
Dit document dient regelmatig te worden geëvalueerd en aangepast, en in elk  
geval voor elk nieuw schooljaar te worden bijgesteld. 
 
Contactgegevens   

MR Lid Emailadres Telefoonnummer 

Rita Steijn-Denneman steijndenneman@hotmail.com 06-20326296 

Jort van der Meulen jortvandermeulen@gmail.com 06-50605367 

Jarne Mesman j_mesman@casema.nl 06-41190533 

Rona Hatzmann ronamarco@casema.nl 06-11078544 

Margaret Beentjes m.a.beentjes@tabijn.nl 0251-231650 

Ingrid Klijn i.klijn@tabijn.nl 0251-231650 

Tineke Lammers t.lammers@tabijn.nl 0251-231650 

Marieke Doodeman m.doodeman@tabijn.nl 0251-231650 

 


