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Voorwoord 

Beste ouders, 

De Medezeggenschapsraad (MR) komt op voor de belangen van onze kinderen,  u als ouder en de 
leerkrachten. Wie we zijn en wat we komend schooljaar doen, leest u in dit jaarplan.  

De MR vergadert zes keer per jaar. We spreken met de directie over onderwijskundige zaken en – 
actueel – adviseren wij over de regels als gevolg van corona.  

Wij vinden het belangrijk om te weten wat u vindt. Heeft u vragen, tips of suggesties? Laat het ons 
weten via mr@diktromschool.nl 

Gerbrand Kuipers,      Hoofddorp, oktober 2020 

Voorzitter MR 
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De MR – taken en bevoegdheden 

Op grond van de Wet Medezeggenschap van scholen heeft de MR een aantal taken en bevoegdheden. 

Zo ontvangt de MR jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het schoolbestuur en adviseert 
hierover. De MR geeft ook advies aan het schoolbestuur over bijvoorbeeld een nieuw schoolgebouw 
of een belangrijke verbouwing van de school.  

De MR heeft instemmingsrecht op onder andere de onderwijskundige doelstellingen van een school, 
zoals een schoolplan of een schoolreglement, en het beleid om ouders op school te laten helpen.  
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Organisatie & Taakverdeling 

De MR vertegenwoordigt 22 personeelsleden en de ouders van ongeveer 170 leerlingen. Ouders en 
personeel zijn vertegenwoordigd door maximaal 3 personen vanuit de oudergeleding en maximaal 3 
personen vanuit de personeelsgeleding. In schooljaar 2020–2021 is de bezetting: 

 

Personeelsgeleding 

Naam  Rol  Lid sinds 

Femke Maarse Secretaris  2017  

Cindy Pennings Lid  2017 

Sonja van Eeken Lid  2019 

Oudergeleding 

Naam  Rol  Lid sinds 

Gerbrand Kuipers Voorzitter 2019  

Eurydice Janga Lid  2019 

Sander van Rijn  Lid  2020 

5 



Vergaderingen & Bijeenkomsten 

In het schooljaar 2020–2021 vergadert de MR zes keer. De data zijn tijdens de eerste MR-vergadering 
van het schooljaar vastgesteld. Tijdens deze vergaderingen vindt het gesprek met het schoolbestuur 
plaats. De MR-vergaderingen zijn openbaar toegankelijk.  

De vergaderdata zijn:   Vanwege de nieuwe samenstelling van de MR is op  

24 augustus    14 september een heisessie gehouden. 

8 oktober    Op  18 en 25 november volgt de MR een training over  

19 november     de taken en bevoegdheden van de MR. 

14 januari  

6 april   

24 juni  
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Dossiers (1) 

Gedurende dit schooljaar werkt de MR in ieder geval aan de volgende dossiers: 

• Oriëntatie op nieuwe rekenmethode 

• Mogelijkheden IEP LVS 

• Beleid 'meer- en hoogbegaafden‘ 

• Beleid 'NT2‘ 
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Dossiers (2) 

Daarnaast zijn er dossiers met een langere doorlooptijd of die jaarlijks terugkomen, zoals: 

• Het nieuwe schoolgebouw 

• Het bestaand schoolgebouw (gebreken) 

• Volgen corona-richtlijnen 

 

De MR levert een jaarplan en een jaarverslag op. 
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Werkwijze MR 

De MR-vergadering start met een inhoudelijk gesprek over de onderwerpen en stukken die door de 
directie worden geagendeerd en bespreekt eventuele actuele onderwerpen.  

De MR heeft geen vaste dossierhouders; per dossier wordt gekeken wat de beste aanpak is en wie het 
dossier op zich neemt.  

Aansluitend sluit de directie aan. De MR bespreekt de geagendeerde stukken en neemt hierover – 
indien nodig - een standpunt in. Ook brengt de MR signalen of vragen vanuit ouders over aan de 
directie. 

Zowel de voorzitter als een afvaardiging van de personeelsgeleding spreekt periodiek met de directie 
over lopende zaken. Deze overleggen vinden in aanloop naar een MR-vergadering plaats. 
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Communicatie 

Een van de doelen van de MR dit jaar is om meer zichtbaar te zijn voor ouders. Zo zullen wij onder 
andere na afloop van de MR-vergadering een kort verslag doen. U leest dit terug in Tromgeroffel. 

 

U kunt altijd contact met ons opnemen voor vragen of suggesties. Dit kan via mr@diktromschool.nl  
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