
MR-bijeenkomst 1           11 oktober 2019 

 

Voorzitter: Kimberly 

Aanwezig: Kimberly, Leny, Fransjeska (notulist), Michiel, Houria 

 

Start opzet  

 Karima is momenteel verhinderd. We wachten even af of ze binnenkort kan 

deelnemen aan de MR anders in december kijken of we nieuwe ouder kunnen 

werven.  

 Verdeling personeelsleden en ouders.  
De aantallen leden, bedoeld in het derde lid, onderdeel a en onderdeel b, zijn aan elkaar gelijk. 

(Van de site overheid.nl) 

Een MR bestaat uit ten minste vier leden en een gelijke verdeling tussen personeel en 

ouders/leerlingen. Dat is de minimale omvang van de MR(VOO.nl) 

 Stemrecht. Ik kan in de verschillende artikelen niets vinden over de verdeling 

stemrechten. Het is mede afhankelijk waarover stemrecht wordt verleend. 

 19 juni plannen wij een extra vergadering in om het schooljaarplan te bespreken. 

 Begroting school adviesrecht ouders of instemmingsrecht? 
 De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een 

school. Dat betekent deze doelstellingen alleen met instemming door de MR kunnen worden 

opgesteld of gewijzigd. Instemmingsrecht heeft de MR ook bij plannen voor fuseren met een 

andere school, bij het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement en het beleid dat de 

school heeft om ouders op school te laten helpen. 

De MR heeft het recht het bestuur te adviseren over de hoofdlijnen van de begroting en over de 

aanstelling of ontslag van de schoolleiding, over nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van 

de school. 

De medezeggenschapsraad wordt vooraf in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over elk door 

het bevoegd gezag te nemen besluit met betrekking tot in ieder geval de volgende aangelegenheden: 

 a.vaststelling of wijziging van het lesrooster in het voortgezet onderwijs; 

 b.vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid voor de school, 
waaronder de voorgenomen bestemming van de middelen die door het bevoegd gezag ten behoeve 
van de school uit de openbare kas zijn toegekend of van anderen zijn ontvangen, met uitzondering 

van de middelen, bedoeld in artikel 13, eerste lid, onderdeel c, en artikel 14, tweede lid, onderdeel c; 

Uitstroom groep 8 

 uitstroom was beter dan verwacht. De eindtoets is beter gemaakt dan de 
tussenverwachting voorspelde. (1 VWO, 2TL HAVO, 2 TL, 1 Kader TL, 1 basis kader) 

 De telling is op 1 oktober 112. Er komen veel leerlingen bij komend schooljaar. Groep 1/2 
groeit door naar 3 kinderen eind schooljaar 2019-2020. De groep wordt gesplitst na de 
kerstvakantie.  

Speerpunten  

 Kwaliteit van het onderwijs. Team volgt nu een traject met EDI over effectief lesgeven en 
werken met duidelijke doelen.  

 Traject begrijpend lezen is gestart. Resultaten begrijpend lezen moeten omhoog. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0020685/2015-08-01#Hoofdstuk3_Artikel13
https://wetten.overheid.nl/BWBR0020685/2015-08-01#Hoofdstuk3_Artikel14


 Reken verbeter traject. Wouter is reken coördinator en zal het team hierin begeleiden en 
informeren.  

 Verschillende werkgroepen: Taal- lezen, WNT, cultuur en coöperatief leren. 

Rondvraag 

 Ouders geven aan dat ze de jaar kalender missen. Vorig schooljaar kregen de ouders een 
gebonden kalender.  

Actiepunten 

 

Datum Actie Wie Wanneer 

11-10-2019 GMR KSU Kimberly z.s.m 

11-10-2019 Verdeling personeel en 
oudergeleding MR 

Fransjeska z.s.m 

11-10-2019 Werving nieuwe ouder? Kimberly januari 

 

 


