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3 Algemeen 
3.1 Rol van de medezeggenschapsraad  
 

De medezeggenschapsraad (MR) is een bij wet ingesteld onafhankelijk en democratisch gekozen 

schoolorgaan om de belangen van zowel ouders als teamleden te vertegenwoordigen tegenover het 

bestuur.  

Medezeggenschapsraden, bestuur en directie staan voor hetzelfde belang: kwalitatief goed 

onderwijs in een prettige omgeving voor personeel en kinderen. Om ervoor te zorgen dat een 

school goed functioneert, worden dagelijks plannen gemaakt, beslissingen genomen en 

veranderingen doorgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt bij de 

schooldirectie. Maar omdat het beleid leraren, leerlingen en hun ouders direct of indirect aangaat, 

overlegt de school met de medezeggenschapsraad. Belangrijke beslissingen kunnen niet zonder 

instemming of advies van de medezeggenschapsraad genomen worden, dit is wettelijk geregeld. 

Input kan zowel vanuit leerlingen, ouders of leerkrachten komen.  

 

Alle rechten en plichten liggen vast in het reglement medezeggenschap. De MR moet en mag op 

verzoek en op eigen initiatief zich met allerlei zaken bezighouden die de school aangaan. 

Afhankelijk van de belangen die ermee gemoeid zijn en de reikwijdte, wordt de MR over een 

aantal zaken verplicht ofwel om een advies dan wel om instemming gevraagd.  

De MR mag ook op eigen initiatief advies geven over zaken die de school aangaan. 

 

Als MR willen wij ons constructief en positief kritisch opstellen richting directie en bestuur maar 

onder geen beding willen wij op hun stoel gaan zitten. Bestuur en directie zijn verantwoordelijk 

voor de gang van zaken op school.  

De MR streeft naar openheid en een goede communicatie tussen alle betrokkenen. Dit kan alleen 

als zij op de hoogte is van relevante zaken die spelen in en om de school. Daarom vinden wij een 

goed contact met het team en met ouders erg belangrijk. 
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3.2 Samenstelling MR  
 

De MR bestaat uit een teamgeleding en een oudergeleding van ieder drie leden. Een lid heeft 

zitting voor de termijn van twee jaar. Daarna kan hij/zij zich wederom herkiesbaar stellen. 

 

3.2.1 Samenstelling MR bij einde schooljaar 2019/ 2020 

 

3.2.2 Samenstelling MR bij begin schooljaar 2020/ 2021 

 

  

Naam Sinds Taak Term

ijn 

Einde termijn Reglementair 

Herkiesbaar 

Hanneke Graafmans 01-09-2016 Ouder/ secretaris 2 01-09-2020 Gestopt najaar 2019 

Linda Cohen 01-09-2017 Ouder 1 01-09-2019 Gestopt najaar 2019 

José Meijer 01-09-2013 Personeel/ voorzitter 

tot september 2020 

3 01-09-2020 Wegens ziekte 

tijdelijk gestopt met 

haar MR activiteiten 

Karin Teeuwen 01-09-2011 Personeel/ vervangend 

voorzitter 

4 01-09-2022 Ja 

Linda Bogaarts 01-09-2017 Ouder/ secretaris 2 01-09-2021 Nee 

Leon Willemstein 01-09-2019 Personeel  1 01-09-2021 Ja  

Toni Kajbic 01-11-2019 Ouder/ voorzitter 

sinds 01-09-2020 

1 01-11-2021 Ja 

Dewi Kunstt 01-11-2019 Ouder  1 01-11-2021 Ja 

Patricia Vervetjes 01-09-2020 Personeel 1 01-09-2022 Vervangster van Jose 

Meijer 

Naam Sinds Taak Term

ijn 

Einde termijn Reglementair 

Herkiesbaar 

Karin Teeuwen 01-09-2011 Personeel/ secretaris 4 01-09-2022 Ja 

Linda Bogaarts 01-09-2017 Ouder/ secretaris 2 01-09-2021 Tot januari 2021 

Leon Willemstein 01-09-2019 Personeel  1 01-09-2021 Ja  

Toni Kajbic 01-11-2019 Ouder/ voorzitter  1 01-11-2021 Ja 

Dewi Kunstt 01-11-2019 Ouder  1 01-11-2021 Ja 

Patricia Vervetjes 01-09-2020 Personeel 1 01-09-2022 Vervangster van Jose 

Meijer 

Tanja Veraa 01-12-2020 Ouder  1 01-12-2022 Ja 
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3.3 Vergaderingen MR 
De vergaderdata van de MR worden in de Smelenderwijs en op de website aangekondigd.  

De vergaderingen vinden in principe altijd plaats op school en zijn openbaar. Tijdens de corona 

pandemie zijn de vergaderingen na een korte onderbreking online voortgezet. Ouders en 

teamleden kunnen de vergaderingen van de MR bijwonen. Aan het begin van iedere vergadering is 

er de mogelijkheid tot inspreekrecht, indien dit voor aanvang van de vergadering kenbaar is 

gemaakt bij de voorzitter. De enige uitzondering op de openheid, is als er gesproken wordt over 

personen; dit gebeurt natuurlijk vertrouwelijk. Namen zullen ook niet in verslagen worden 

opgenomen. 

In het afgelopen schooljaar 2019 /2020 is er 6 keer vergaderd door de MR. Er is door de ouders en 

teamleden geen gebruik gemaakt van het inspraakrecht. 

 

3.3.1 Agenda en wijze van vergaderen 
De MR streeft ernaar in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken te zijn bij de besluitvorming 

daar waar de MR hierover inspraak- of instemmingsrecht heeft. Om hier proactief op in te kunnen 

spelen hebben we met een jaarplanning en taakverdeling onder de leden gewerkt. Om een goede 

aansluiting te waarborgen tussen team, directie en MR m.b.t. verschillende onderwerpen zijn de 

vergaderdata in nauw overleg met betrokkenen vastgesteld. 

De agendapunten werden verzameld door de voorzitter en met de bijbehorende stukken per mail 

aan de leden verstrekt. 

 

3.3.2 Notulen en verspreiding 
De notulen gemaakt door de secretaris (Linda Boogaarts). De notulen zijn een korte weergave van 

de discussie, de gemaakte afspraken en de actiepunten. De notulen worden in de vergadering 

besproken en, eventueel na enige aanpassingen, goedgekeurd. De goedgekeurde notulen worden 

op de website van De Smelen gepubliceerd zodat ze zichtbaar zijn voor ouders en personeel.  

 

3.4 MR financiering  
De MR krijgt van de overheid een bedrag om haar activiteiten te bekostigen. Dit bedrag wordt 

door de school in de begroting meegenomen. 

De MR heeft dit jaar geen kosten gemaakt. De vergaderingen waren vier keer op school en twee 

keer digitaal. 
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3.5 MR en Samenwerking 
De MR wil een echte representant zijn van team en ouders. Daarom vinden wij een goed contact 

met de achterban erg belangrijk.  

 

3.5.1 Ouders 
De contacten tussen ouders en MR lijken zich, voor de oudergeleding, te beperken tot 

voornamelijk de contacten in de privésfeer (gesprekjes op het schoolplein of telefonisch).  

De MR presenteert zich in de Smelenderwijs, schoolgids en op de website. 

De Smelenderwijs wordt vooral gebruikt voor algemene informatie op schoolniveau. 

De mail wordt gebruikt voor het inschakelen van de hulp van ouders. 

 

3.5.2 Team  
De contacten tussen het team en de MR bestaan met name tussen de personeelsgeleding en het 

team. De plannen die de MR vergadering inkomen zijn vaak al in het team voorgesproken. Dit 

werkt snelle besluitvorming, als inbreng vanuit het personeel belangrijk is, in de hand.  

Naast ouders en team heeft de MR ook contacten met oudervereniging (OV), directie, 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van SKOzoK (GMR) en het bestuur van SKOzoK. 

 

3.5.3 Oudervereniging 
De MR heeft geen direct contact gehad met de oudervereniging. 

 

3.5.4 Directie 
De contacten met directeur Christ Mandigers zijn direct en constructief. Tijdens deze 

besprekingen wordt de informatie vanuit de directie besproken en zijn de vergaderstukken 

behandeld waarover de MR advies- en/of instemmingrecht over heeft.   

 

3.5.5 GMR  
De MR krijgt van alle GMR-vergaderingen vooraf de agenda en achteraf de notulen.  

 

3.5.6 SKOzoK Bestuur 
De MR heeft geen direct contact gehad met het SKOzoK bestuur. Wel heeft het SKozoK bestuur 

de richtlijnen rond de Corona-pandemie opgesteld.  
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4 Belangrijkste onderwerpen in de vergaderingen 2019-2020 
 

De notulen van de MR zijn openbaar en worden direct na goedkeuring in de volgende vergadering 

op de website van de Smelen geplaatst. De belangrijkste besproken onderwerpen van het 

afgelopen jaar: 

 

4.1 Instemming of advies van de medezeggenschapsraad 
De volgende protocollen en plannen zijn het afgelopen jaar door de MR besproken, goedgekeurd, 

en waar van toepassing gepubliceerd in de Smelenderwijs: 

• Het Protocol vervanging bij ziekte leerkracht (19-09-2019) 

• De jaarlijkse legionella-inspectie (19-09-2019) 

• De begroting voor 2020. Opvallend onderdeel is het verbeteren van het schoolplein (13-11-

2019) 

• Het Koersplan van SKozoK wordt besproken (21-01-2020) 

• Plan Passend Onderwijs (21-01-2020) 

• Schoolgids 2020-2021 (16-06-2020) 

• De formatie plaatsen en groepsindeling wordt besproken en geaccordeerd (17-06-2020) 

 

4.2 De Corona pandemie.  
• Wegens de corona pandemie zijn er twee vergaderingen uitgevallen.  

• Na de lockdown zij wel een aantal extra online vergederingen geweest om te bespreken 

hoe de Smelen de maatregelen rond de Corona pandemie oppakt en uitvoert.  

• We hebben samen met Christ Mandigers getoetst of de gekozen aanpak werkt voor de 

school. Er is gesproken over de thuis onderwijs, schoolroosters na de lockdown, breng- en 

haalbeleid van kinderen, ouder-leraar contacten. 

• Er is ook gesproken hoe we in de corona tijd moeten omgaan met schoolactiviteiten als 

Sinterklaas en Kerst. 

• Na de lockdown hebben we enkele weken continurooster gedraaid op De Smelen.  

• De besprekingen over de coronamaatregelen waar zeer constructief, verhelderend en zeer 

nuttig. 

• Wegens corona heeft José Meijer moeten stoppen met de MR. Ze is op dit moment nog 

herstellende. Mogelijk keert ze in 2021 nog terug bij de MR.  

• Patricia Vervetjes heeft Jose Meijer vervangen als MR lid. 

• Toni Kajbic neemt de taak van voorzitter van Jose Meijer over. 

 

4.3 Verder zijn de volgende zaken besproken  
• De Onderwijsstakingen. Het team van de Smelen heeft meegedaan aan de landelijke 

staking. 

• De vakantie roosters worden besproken voor 2020-2021 (21-01-2020) 

• De eerste aanzet is gemaakt om de schooltijden aan te passen. Door de Corona pandemie 

hebben we deze discussie niet kunnen oppakken in het voorjaar van 2020. Tijdens de 

Corona hebben we enkele weken het continurooster gedraaid in De Smelen. 

• We hebben gesproken hoe we omgaan met de Zwarte Pieten discussie. We besluiten om de 

lijn van het Sinterklaas jourmaal te gaan volgen. 

• De Smelen denkt aan het na over een nieuw soort rapport. 
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5 Vergaderschema MR 2020-2021 
 

5.1 Vergaderdata: 
 Woensdag 22 september 2020 

 Woensdag 27 oktober 2020  

 Woensdag 9 december 2020 

 Dinsdag 2 februari 2021 

 Donderdag 6 april 2021 

 Donderdag 20 mei 2021 

 Dinsdag 29 juni 2021 

  

 

5.2 Onderwerpen: 
• De hele schoolperiode: Corona maatregelen. 

 

• September: jaarplanning MR, Taakverdeling MR, ARBO kalender 

 

• November: Nieuwe MR-leden, conceptbegroting, GMR 

 

• Januari: MR-verslag, begroting (definitief), vakantierooster, GMR 

 

• Maart: schoolplan,  

 

• Mei: formatieplan, groepsverdeling volgend schooljaar, GMR, 

 

• Juni: groepsverdeling, schoolontwikkelingsplan, schoolgids, GMR 

  


