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Voorwoord 
 

Als medezeggenschapsraad (MR) van OBS Het Zand willen we de belangen van onze kinderen en 

school zo goed mogelijk behartigen. Samen werken aan een school waar onze kinderen graag naar 

toe gaan en waar onze leerkrachten het fijn vinden om les te geven. 

Ook voor het komende jaar kunt u van ons verwachten dat we ons blijven inzetten voor een 
evenwichtige ontwikkeling, duidelijkheid naar ouders en het behoud van een veilige omgeving voor 
onze kinderen en leerkrachten op OBS Het Zand. 
 
Hoe we dit willen doen kunt u lezen in dit jaarplan. Met dit plan willen we als MR duidelijk maken 
wat o.a. onze uitgangspunten en werkwijze voor het komende schooljaar zijn. Tevens wordt 
aangegeven waar de MR het komende schooljaar aandacht aan wil schenken. 
 
Het MR-jaarplan bevat: 

• Een jaarplanning ten aanzien van structurele onderwerpen; 

• De wijze waarop de MR is georganiseerd; 

• Een vergaderrooster en activiteiten dit schooljaar; 

• De financiële begroting. 
 
Als u een onderwerp heeft wat u graag een keer binnen de MR besproken wilt hebben, meld het dan 
bij één van ons. Wij zorgen ervoor dat er wat mee wordt gedaan. Dus kom naar ons toe met uw zorg, 
ideeën of kritiek. U kunt ook mailen naar mr.hetzand@spoutrecht.nl  
 
Namens alle leden van de MR, 
 
Eduard Brinkman 
Voorzitter MR 
 
 
 

 

 

MR-leden:  Eduard Brinkman    Erwin Medendorp   Gwen van Os   
 
 
 
 
 
 
 
  Savio Broekhuijsen             Lenneke Reumer             vacature in de PMR     
  

mailto:mr.hetzand@spoutrecht.nl
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1 Inleiding 
 

Sinds 2007 is er in ons land de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Deze wet verplicht elke 

basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is een orgaan voor 

medezeggenschap, voor inspraak.  

 

1.1 Wat is een MR? 
In de MR zijn de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, 
ouders en personeel, vertegenwoordigd. De MR spreekt voor zowel 
ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten 
opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Een van 
de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- 
en adviesrecht. 
 
De MR bestaat uit ouders (oudergeleding) en personeelsleden van 
school (personeelsgeleding), indien mogelijk in een gelijke 
verhouding.  
 

 

1.2 Bevoegdheden van de MR 
De MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht:  

• Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR 
geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het betekent niet dat elk advies van 
de MR overgenomen hoeft te worden.  

• Bij instemmingsrecht kan het schoolbestuur zonder instemming van de MR bepaalde 
besluiten niet nemen. Indien het bestuur het besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in 
beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie. 

De MR heeft instemmingsrecht bij de o.a. volgende zaken: 

• Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;  

• Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan; 

• Het schoolreglement; 

• Beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijn. 

En de MR heeft adviesrecht bij o.a. de volgende zaken: 

• Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag; 

• De taakverdeling binnen de schoolleiding; 

• Het vakantierooster; 

• Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school, 
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Voor sommige zaken bestaat er ook nog verschil tussen de rechten van personeelsgeleding en 

die van de oudergeleding. In het algemeen heeft de personeelsgeleding instemmingsrecht over 

die zaken die het personeel aangaan en de oudergeleding over zaken die leerlingen aangaan. 

Meer informatie over de rechten en bevoegdheden van de MR staat in de bijlage. 

 

2 Visie en werkwijze MR OBS Het Zand 
 

2.1 Visie en uitgangspunten 
De MR OBS Het Zand vindt het belangrijk om op actieve wijze mee te denken over en op een 
positieve manier invloed uit te oefenen op het schoolbeleid.  
 
Als uitgangspunten hanteren we dat:  

• We een bijdrage willen leveren aan een school waar kwalitatief goed onderwijs wordt 
gegeven; 

• We, als vertegenwoordiger van personeel en ouders, 
invloed willen uitoefenen op het beleid dat op school door 
schoolleiding, namens het bevoegd gezag 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 door middel 
van 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. 
 

2.2 Werkwijze MR 
De MR maakt gebruikt van haar medezeggenschap door: 

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

• Buiten MR-vergaderingen om te spreken met de schooldirectie en het SPO (zie ook 2.4). 
 
De MR zal het meest van haar rechten gebruik maken tijdens de MR-vergaderingen. 
Deze vergaderingen zijn openbaar, tenzij er over personen of privacy gevoelige onderwerpen wordt 
gesproken. Met enige regelmaat wordt de schooldirecteur uitgenodigd om een vergadering bij te 
wonen. De MR kan ook personen uitnodigen, zoals iemand van het Bestuur of van de Ouderraad.  
 

2.3 Kennis en deskundigheid MR 
De MR wil graag haar advies- en instemmingsrecht goed inzetten bij voorstellen van de directie en bij 

actuele ontwikkelingen. Hiervoor volgt de MR de ontwikkelingen binnen het onderwijs door o.a. 

cursussen (w.o. MR start), informatie van de VOO (Vereniging Openbaar Onderwijs), de AoB 
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(Algemene Onderwijs Bond) en de PO-raad (Primair Onderwijs Raad). Ook kan er, indien nodig, 

advies van (externe) deskundigen ingewonnen worden. 

 

2.4 Samenwerking SPO en GMR  
OBS Het Zand valt onder het SPO Utrecht (Stichting Primair 
Onderwijs) en is hiermee een van de 38 scholen die onder bestuur 
van het SPO vallen. Het SPO heeft een GMR, de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, waarin elk van de  
MR’en vertegenwoordigd is. Zie voor meer informatie over het SPO 
www.spoutrecht.nl . 
 
Vanuit de MR OBS Het Zand vindt ook deelname plaats in de GMR. 
De GMR adviseert en beslist mee over bovenschools beleid.  Meer 
informatie over en notulen van de GMR vindt u op 
https://www.spoutrecht.nl/home/over-spo/medezeggenschap/ 
Vanuit de SPO is er een Medezeggenschapsstatuut en een Reglement voor de 
Medezeggenschapsraad voor alle MR’en.  
 

2.5 Samenwerking en verschillen met de Ouderraad 
De OR en MR zijn beide ondersteunende organen voor OBS Het Zand. De OR kan de MR informeren 
en adviseren over zaken die bij hen spelen en de oudergeleding van de MR kan de OR om advies 
vragen. Om de samenwerking tussen de MR en OR op OBS Het Zand te bevorderen, is er een 
openstaande uitnodiging over en weer voor elkaars vergadering en vindt waar nodig overleg en 
afstemming plaats. 
 
Er zijn twee belangrijke verschillen tussen de MR en Ouderraad (OR): 

1) De MR heeft door de WMS een wettelijk bevoegdheid en de Ouderraad niet.  
2) De MR heeft  door deze wet een inhoudelijk kader waarbinnen zij haar werkzaamheden 

uitvoert, namelijk de onderwijskundige en personele zaken op school. De OR kan zich breder 
inzetten ten aanzien van onderwerpen die spelen binnen school. Zo houdt de OR zich bezig 
met veel praktische zaken op school, zoals het organiseren en/of ondersteunen van de 
school bij festiviteiten of buitenschoolse activiteiten.  
 
 

3 Speerpunten schooljaar 2019-2020 
 
Aan het begin van elk schooljaar bepaalt de MR tijdens de jaarplansessie welke onderwerpen zij het 
meest belangrijk vindt voor dat komende jaar. Vaak hangen deze samen met de speerpunten die de 
schooldirectie heeft gekozen. Voor dit schooljaar vindt de MR de volgende onderwerpen het meest 
belangrijk: 
  

1) Kwaliteit Onderwijs  
Als een van de primaire activiteiten van de MR, blijven we ook dit jaar de kwaliteit van het 
onderwijs kritisch volgen en het bestuur daarover adviseren. De MR ziet erop toe dat er 
verdere verbetering plaats vindt, en heeft als aandachtspunten: 

http://www.spoutrecht.nl/
https://www.spoutrecht.nl/home/over-spo/medezeggenschap/
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- de door school aangegeven activiteiten voor plusonderwijs en de communicatie hierover 
naar ouders,  
- het leesonderwijs en rekenonderwijs op school, 
- inzet van ICT, 
- borgen van de naleving van beleid. Hierbij staat de vraag centraal hoe de school ervoor 
zorgt dat nieuwe of bestaande plannen daadwerkelijk ‘landen’ in de klas, niet verwateren en 
hoe naar ouders wordt gecommuniceerd. 
De MR ondersteunt de inzet van school op deze thema’s, zal zich laten informeren, toezien 
op de methodiek en de communicatie hierover richting ouders monitoren. 
Op dit moment heeft de school geen rekenspecialist. De MR zal actief ideeën aandragen om 
deze vacature wel vervuld te krijgen.  

 
2) Pedagogisch klimaat 

Dit schooljaar zal de MR de uitvoering volgen van het beleid ten aanzien van de sociale 
veiligheid op school. Door het gesprek te voeren over ‘hoe we op school de dingen doen’ wil 
de MR bevorderen dat kinderen en medewerkers zich prettig blijven voelen op hun 
school/werk.  

 
3) Uitstraling school / PR 

De positionering van de school in de wijk, waar de school voor staat en manieren om de 
school aantrekkelijk(er) te maken voor (potentiële) ouders stond vorig jaar centraal in de 
Werkgroep Communicatie, die vanuit school is opgezet. De MR wenst een actieve bijdrage te 
leveren aan de uitstraling van school en de verbetering van communicatie tussen ouders en 
school. Hiertoe zal ook dit schooljaar een MR-lid plaats nemen in de werkgroep. 

 
4) Huisvesting 

Afgelopen schooljaren zijn er stappen gezet door OBS Het Zand, i.s.m. Montessorischool 
Arcade, om het binnenklimaat en de akoestiek op school te verbeteren. Ondanks de 
vorderingen die OBS Het Zand op dit vlak heeft kunnen realiseren, is de MR voornemens de 
directie op dit vlak actief te blijven ondersteunen. Dit geldt niet alleen voor huisvesting op de 
langere termijn, maar ook op het gebied van benodigde verbeteringen op de korte termijn. 
Ook krijgt de school nieuwe buren, te weten appartementencomplex La Sabbia. Wij blijven 
met de diverse partijen in gesprek om de overgang van speelruimte naar woningen soepel te 
laten verlopen. Zo kijken we ook naar hoe de woningen invloed gaan hebben op de huidige 
buitenspeelruimte in het Park Groot Zandveld.  
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4 Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden 
De leden van de MR worden, zoals volgens het MR-regelement, 
gekozen voor een termijn van 3 jaar. De omvang van de MR is 
afhankelijk van het aantal leerlingen op school. Dit schooljaar 
bestaat de MR uit 3 personeels- en 3 ouderleden. De MR ervaart dat 
met de huidige bezetting benodigde werkzaamheden goed 
volbracht kunnen worden.  
 
Als er een vacature ontstaat in de oudergeleding van de MR, 

worden er verkiezingen uitgeschreven. De wijze waarop de 

verkiezingen verlopen (verschillend voor personeels- en 

oudergeleding), staat beschreven in het 

‘Medezeggenschapsreglement voor medezeggenschapsraden van de scholen’ van 

de Stichting openbaar Primair Onderwijs (SPO) Utrecht. 

Als meerdere ouders zich kandidaat stellen voor deze taak wordt er schriftelijk gestemd. Alle ouders 
van OBS Het Zand hebben stemrecht.  

De personeelsgeleding wisselt in augustus, bij de start van een nieuw schooljaar. Een vacature in de 
personeelsgeleding wordt door het personeel ingevuld, indien nodig worden ook daarvoor 
verkiezingen uitgeschreven voor de personeelsleden van OBS Het Zand. Op dit moment is er een 
vacature voor de personeelsgeleding.  

Bij een wijziging van de personeel- of oudergeleding wisselt (bij voorkeur) maximaal de helft van 

deze geleding, zodat kennis binnen de MR behouden blijft. Volgens de WMS is er geen maximum op 

het aantal keer dat een MR-lid zich verkiesbaar kan stellen.  

 
Naam 

 
Geleding 

 
Zittend 

 
Termijn 

 
Verkiezingen 

Eduard Brinkman (voorzitter) Ouder Aug 2018 1e Aug 2021 

Erwin Medendorp (vicevoorzitter)  Ouder Mei 2016 2e Mei 2022 

Gwen van Os Ouder Aug 2018 1e Aug 2021 

Lenneke Reumer  (GMR) Personeel Aug 2014 2e Aug 2020 

Savio Broekhuijsen (penningmeester) Personeel Jan 2018 1e Jan 2021 

Vacature  Personeel Aug 2019 1e  Aug 2022 
  MR-leden 2019-2020 
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5 Vergaderdata 
De MR vergadert dit schooljaar op de volgende data, van 19.00-21.00 uur in de teamkamer op OBS 
Het Zand (m.u.v. jaarplansessie):  
 

Maand 

Di 24 september 2019 (jaarplansessie) 

Di 12 november 2019  

Vrij 17 januari 2020 (15.00) 

Ma 09 maart 2020 

Di 14 april 2020  

Ma 25 mei 2020 

Di 07 juli 2020  

 

Ouders en leerkrachten kunnen onderwerpen laten bespreken in de MR of een MR-vergadering 

bijwonen.  Hiervoor kunt u een bericht sturen naar mr.hetzand@spoutrecht.nl of het aan een van de 

MR-leden laten weten. 

6 Taakverdeling en aandachtsgebieden MR 
 

De MR streeft naar een evenredige verdeling van de ‘zwaardere’ functies tussen de ouder- en 

personeelsgeleding. Vanuit OBS Het Zand heeft het de voorkeur dat de voorzittersrol door een ouder 

wordt ingevuld. Jaarlijks wordt gekeken of er wisseling van functies wenselijk is.  

Rol 
 
MR-lid 

 
Taken 

Voorzitter Eduard • Stemt agenda af met directie en secretaris 

• Leidt MR-vergadering 

• Stelt Jaarplan en Jaarverslag op 

• Vertegenwoordigt MR naar externe partijen 
 

Vicevoorzitter Erwin • Vervangt voorzitter indien nodig 
 

Penningmeester Savio • Beheert MR budget 
Nb. Beheert niet de ouderbijdrage; deze taak ligt bij de 
penningmeester van de OR 

• Zorgt voor afhandeling facturen 

• Onderhoudt contacten directie 
 

Secretaris Lenneke • Stemt agenda af met directie en voorzitter 

• Verstuurt agenda en vergaderstukken 1 week voor 
overleg 

• Stelt vergaderschema op 
 

GMR Lenneke • Vertegenwoordigt MR in GMR 
 

mailto:mr.hetzand@spoutrecht.nl


 
10 

Financieel advies Savio • Bereiden MR-advies over totaal begroting SPO en 

jaarrekening voor 

• Geven directie advies over begroting OBS Het Zand 

Leden Allen • Nemen deel aan MR activiteiten en/of (tijdelijke) 
commissies 

• Zijn aanspreekpunt voor personeel en/of ouders. 

• Houden ontwikkelingen op MR gebied bij 

• Dragen onderwerpen aan en kunnen (ongevraagd) 
advies geven 

• Wonen sollicitatiegesprekken,  gesprek met SPO e.d. 
bij 
 

Werkgroep 
Communicatie 

Erwin  
 

• Advisering over de positionering van de school in de 
wijk, waar de school voor staat en manieren om de 
school aantrekkelijk(er) te maken voor (potentiële) 
ouders 
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7 Structurele onderwerpen en activiteiten 
 

Veel van de onderwerpen die tijdens een MR vergadering op de agenda komen, volgen het jaarplan 

van school. Hierdoor weten we als medezeggenschapsraad 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. 

 

Periode 
 
Structurele onderwerpen MR vergadering 

 
Overige activiteiten 2019-2020 

24 september / 
12 november 

- Vaststellen jaarplan MR (lopend schooljaar) 
- Vaststellen jaarbegroting MR 
- Verantwoording budgetten  
- Evaluatie ouder -informatieavond  
- Bepalen en voorbereiden overleg met 
bestuur  
- Advisering totaal begroting school 2019-
2020 

- Introductiepresentatie MR tijdens 
ouderinformatieavond (2e dinsdag 
van het nieuwe schooljaar) 
- Cursus aanbod MR 
 

12 november  - Bespreken concept jaarverslag MR 
(afgelopen schooljaar) 
- Vaststellen definitief jaarverslag MR 
- Bespreken en vaststellen statuten  

- Jaarlijkse overleg met bestuur 
(SPO): ontwikkelingen op 
onderwijskundig, organisatorisch en 
financieel gebied 
- Voorbereiding MR advies 
begroting OBS Het Zand (Financiële 
commissie) 2019-2020 
 

17 januari - Concept Schoolplan Het Zand (1x in de 4 
jaar) 
- Vakantierooster komend schooljaar 
 

- Bespreken resultaten 
schoolverlaters / analyse 

09 maart/ 
14 april 

- Concept Formatieplan 
- Uitslagen CITO-midden toets 
- Huisvesting komend schooljaar (indien v 
toepassing) 
- Instemmen vakantierooster 
 

- Concept MR-info in schoolgids 
komend schooljaar opstellen 

25 mei - Uitslagen eindtoets groep 8 
- Instemmen Formatieplan 
- Instemmen Schoolplan (1x in de 4 jaar) 
 

 

07 juli - Uitslagen CITO eindtoetsen (gr-1-7) 
- Instemmen Jaarplan 
- Instemmen Schoolgids komend schooljaar 
- Jaarverslag/-rekening school 
- Evaluatie afgelopen schooljaar 
 

- Voorbereiding ouder-
informatieavond komend 
schooljaar 
- Plannen jaarplansessie komend 
schooljaar 
- Vergaderschema komend jaar 
opstellen 
- Opstellen MR Jaarverslag 
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8 Financiële begroting MR 
 

De MR heeft recht op ‘toegang tot faciliteiten’ om de medezeggenschap goed uit te kunnen voeren. 

Deze faciliteiten omvatten zowel tijd, voor de personeelsgeleding, gebruik kunnen maken van 

voorzieningen als budget.  

Het budget voor de MR OBS Het Zand maakt onderdeel uit van de schoolbegroting. Voor dit budget 

zijn richtlijnen opgenomen in de WMS en de CAO van het Primair Onderwijs. Het budget is 

afhankelijk van het aantal leerlingen.   

OBS Het Zand had op peildatum 1 oktober 2018 een aantal leerlingen in de categorie 250-750 voor 

Faciliteiten Medezeggenschap (CAO PO). Hierdoor komt het ter beschikking staande bedrag voor de 

MR op € 1545,- (Gebaseerd op cao PO 2016-2017).  

Dit bedrag is normatief voor materiele faciliteiten zoals huisvesting, koffie-thee, materialen etc. De 

schoolleiding bepaalt in overleg met de MR hoe de faciliteiten beschikbaar worden gesteld. De MR 

gebruikt het budget ook voor de externe locatie voor de jaarplansessie. Kosten van cursussen en 

scholing worden gedragen door het SPO. 

 

Begroting 2019-2020 
 

Inkomsten  
2019-2020 

€ 1545,-  uitgaven aantal Prijs  Totaal 

over uit boekjaar 
2018-2019 

€ 238,-  chromebooks 3 € 350,- € 1050,- 

   jaarplansessie 1 ?  

   Typecursus 36 € 17,- € 612,- 

   Eten voor 
vergaderingen 

5 € 15 € 75,- 

       

Totaal inkomsten €1783,-  Totaal uitgaven   € 1737,- 
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9 Bijlage: Bevoegdheden MR 
 

Regelingen en bevoegdheden MR conform WMS (geen volledige opsomming) zijn: 

Regeling / beleidsplan Bevoegdheid 
(PG = Personeelsgeleding, OG = 
Oudergeleding) 

Wet Medezeggenschap 

   

1. Onderwijskundig beleid   

Schoolplan MR Instemmingsrecht Art. 10.1.b 

Schoolgids MR OG instemmingsrecht Art. 13g 

Schoolreglement MR Instemmingsrecht Art. 10.1.c 

Zorgplan MR Instemmingsrecht Art. 10.1.b 

   

2. Personeel en formatie   

Schoolformatieplan MR PG instemmingsrecht Art. 12b 

Scholingsplan MR PG instemmingsrecht Art. 12c 

Taakverdeling MR PG instemmingsrecht Art. 12h 

Werkreglement MR PG instemmingsrecht Art. 12d 

Werktijdenregeling MR PG instemmingsrecht Art. 12f 

Aanstelling/ontslag personeel MR adviesrecht Art. 11h 

Beloningsbeleid MR PG instemmingsrecht Art. 12i 

Functioneringsgesprekken MR PG instemmingsrecht Art. 12i 

   

3. Arbobeleid   

Veiligheid en gezondheid MR instemmingsrecht Art. 10.1.e 

Ziekteverzuim en re-integratie MR PG instemmingsrecht Art. 12k 

   

4. Financiën   

Financieel beleid MR Adviesrecht Art. 11b 

Jaarlijkse begroting Ter kennisname Art. 8.2.a 

Bekostigingsinformatie Ter kennisname (vóór 1/5) Art. 8.2.b 

   

5. Medezeggenschap   

MR Jaarverslag MR verplichting Art. 7.3 

   

6. Overige zaken   

Jaarverslag bevoegd gezag Ter kennisname (vóór 1/7) Art. 8.2.c 

Basisgegevensbeleid Ter kennisname (begin schooljaar) Art. 8.2.h 

Taken ouders MR instemmingsrecht Art. 10.1.d 

Vakantieregeling MR adviesrecht Art. 11l 

Nieuwbouw of verbouwing van 
school 

MR adviesrecht Art. 11n 

 

 

 


