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VOORWOORD 

 

Voor u ligt het ‘Jaarplan 2017-2018’ van de medezeggenschapsraad (MR) van obs Panta 

Rhei te Tilburg.   

 

De MR stelt per schooljaar een nieuw jaarplan vast. Het dient tijdens de eerste vergadering 

van de medezeggenschapsraad van het nieuwe schooljaar als uitgangspunt voor de 

taakverdeling en activiteiten van de medezeggenschapsraad. Het geeft u daarnaast 

waardevolle informatie over onze jaarplanning en kan tevens dienen als oriëntatie voor 

nieuwe MR- leden om zo enigszins inzicht te krijgen in de werkzaamheden en activiteiten van 

de medezeggenschapsraad. 

 

De MR is aan de school verbonden om de belangen van het personeel, ouders en leerlingen 

zo goed mogelijk te behartigen. De Wet Medezeggenschap Onderwijs geeft de 

Medezeggenschapsraad op school een positie. Dit is nodig, omdat de overheid belangrijke 

beslissingen steeds meer aan de scholen zelf overlaat. 

De MR houdt zich actief bezig met het school – en bestuursbeleid. Zij kan de schoolleiding 

gevraagd of ongevraagd adviseren. Daarnaast heeft de MR een instemmingsbevoegdheid 

bij verschillende schoolzaken (bijvoorbeeld: vaststellen of wijzigen van het schoolplan). De 

schoolleider is op uitnodiging van de MR regelmatig op de vergaderingen aanwezig. 

 

Uit de medezeggenschapsraden van alle bij de stichting Opmaat aangesloten basisscholen 

is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) gevormd. Zaken waarvoor 

instemming of advies wordt gevraagd, komen onder andere via het bestuur van Opmaat de 

GMR binnen, worden binnen de MR besproken en zo weer via de GMR doorgegeven aan 

het bestuur van de stichting. Hierbij kunt u denken aan zaken als het strategisch 

meerjarenbeleid, het personeelsbeleid (bijvoorbeeld: nieuwe CAO) en het 

arbeidsomstandighedenbeleid. 

 

Tot slot, de MR-vergaderingen zijn openbaar. Dat wil zeggen dat u, mits u zich van tevoren 

even aanmeldt bij onze secretaris, van harte welkom bent! In dit jaarplan vindt u ook een 

overzicht met MR-leden. U kunt dit bijv. gebruiken om ons vragen te stellen en/of te voorzien 

van signalen en aandachtspunten m.b.t. de schoolontwikkeling. De agenda en de notulen 

van de MR-vergaderingen worden geplaatst op de website van de school; 

www.pantarheitilburg.nl 

 

De MR is per mail bereikbaar via: rachelle.dejong@opmaat-scholen.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de voltallige MR, 

 

Martin Hendriks en Pascal Rooze 

voorzitters 
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HOOFDSTUK 1. MISSIE, VISIE EN DOELEN 

 

1.1 Missie 

Wij zetten onze bevoegdheden en competenties in bij het initiëren, volgen en controleren 

van beleid met als doel een optimale, kwalitatieve voorziening voor basisonderwijs binnen 

Panta Rhei. 

 

1.2 Visie 

Wij zijn een MR die een volwaardige en serieuze gesprekspartner wil zijn voor ouders, 

schoolteam, directie en bestuur. Wij bevorderen een open communicatie tussen alle 

belanghebbenden. Wij zijn gemotiveerd en betrokken.  

Conform reglement en wet oefenen wij onze taak uit: wij nemen initiatief, krijgen vroegtijdig 

informatie over te ontwikkelen beleid, participeren in en toetsen aan beleidsontwikkeling, 

beleidsvaststelling en evaluatie. Wij zijn hierin tevens een schakel tussen GMR en de school. 

 

1.3 Onze doelen voor het schooljaar 2017-2018 

 

1. We zetten ons functioneren als professionele en deskundige MR verder uit tegen het licht 

van de wet op de medezeggenschap.  

Wij hebben afspraken over deskundigheidsbevordering.  

 

2. Bij MR-vergaderingen hanteren we een jaarcyclus van onderwerpen die aansluit bij de 

besluitvormings- en bestuurscyclus van de directie en het bestuur van de MR. We 

bepalen welke status de gespreksonderwerpen hebben en wat van ons als MR in het 

kader van besluitvorming of informatievoorziening wordt verwacht. 

 

3. Wij hebben een jaarplanning, die afgestemd is met de directie en waarin wettelijke 

normen en termijnen zijn opgenomen. Wij spannen ons tot het uiterste in om volgens die 

jaarplanning te werken. Deze jaarplanning maakt een goede voorbereiding en 

afwikkeling mogelijk. 
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HOOFDSTUK 2. ORGANISATIE EN WERKWIJZE MR 

 

2.1 Taakverdeling 

We streven voor de taken van voorzitter en secretaris een verdeling na van een ouderlid 

(OMR) en een personeelslid (PMR). 

 

Gedurende het schooljaar 2017-2018 is de verdeling als volgt: 

 de voorzitter is een ouderlid samen met een personeelslid 

 de secretarissen zijn twee personeelsleden  

 

Tijdens de eerste vergadering van ieder jaar evalueren we de taakverdeling en leggen voor 

dat schooljaar de afspraken vast. Uitgangspunt is een evenwichtige verdeling onder ouder- 

en personeelsleden. 

 

Vanuit de MR zijn normaliter een ouder- en personeelslid vertegenwoordigd in de GMR.  

Dit jaar vertegenwoordigt Elly van Dongen (Personeel, geen lid PMR), het personeel van 

Panta Rhei in de GMR.  Vanuit de OMR vertegenwoordigt Martin Hendriks de 

oudervertegenwoordiging van de MR in de GMR.  

 

MR-leden 2017-2018 

Anne van de Schoot/Patricia Mols  - PMR (secretaris) 

Mirjam de Graaf    - PMR 

Rachelle de Jong    - PMR (secretaris) 

Pascal Rooze     - PMR (voorzitter) 

Diane de Jong    - PMR  

Claudia Filippo    - OMR 

Marieke Mutsaers    - OMR  

Piedro van den Heuvel   - OMR 

Martin Hendriks    - OMR (voorzitter) 

   

2.2 Deskundigheidsbevordering MR 

Voor het schooljaar 2017-2018 is door de MR-leden nog geen besluit genomen rondom 

bijscholing ter bevordering van de deskundigheid van de leden.  

De inhoud van eventuele cursussen zal later worden bepaald en ook mogelijk in overleg 

geschieden met de MR-en van de andere scholen van Opmaat en de GMR. 

 

2.3 Vergaderingen 

We vergaderen 7 keer per jaar, met uitzondering van de zomervakantieperiode.  

Vergaderingen kunnen door ontbreken van gesprekspunten vervallen, maar er kunnen ook 

extra vergaderingen worden gepland als ontwikkelingen dit noodzakelijk maken. 

De directeur is op uitnodiging bij de vergadering aanwezig voor toelichting en verduidelijking 

van agendapunten of notities. De secretaris nodigt de directeur uit. De directeur zet de 

mededelingen uiterlijk twee weken voor de vergadering op de mail en stuurt deze naar de 

secretaris. De secretaris verstuurt de agenda en te bespreken stukken uiterlijk één week van 

tevoren naar alle leden van de MR. Vragen hierover kunnen worden gesteld tijdens de 

vergadering. 
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Vergaderplanning: 

1: dinsdag 19 september 2017 

2: maandag 20 november 2017 

3: dinsdag 23 januari 2018 

4: maandag 5 maart 2018 

5: maandag 16 april 2018 

6: dinsdag 29 mei 2018 

7: dinsdag 26 juni 2018 

 

2.4 Vergaderstukken 

Alle MR-leden krijgen uiterlijk één week voor de vergadering een kopie van de 

vergaderstukken die ter advisering of instemming voorliggen evenals van de gevoerde 

correspondentie.  

De directeur ontvangt altijd de agenda van de vergadering. 

De stukken die ter informatie worden aangeboden worden als regel ook als kopie aan de 

MR-leden verstrekt, tenzij secretaris en/of voorzitter dit anders beoordelen. 

 

Agenda MR-vergadering 

Alle MR-leden en de directeur kunnen tot uiterlijk 10 dagen voor de vergadering 

agendapunten aandragen bij de secretaris. De secretaris stelt in overleg met de voorzitter de 

agenda op. De aanwezigheid van de directeur is, indien gewenst, aan het begin van de 

vergadering. 

 

Bij de agendapunten staan status/doel van bespreking vermeld, zodat iedereen weet of het 

onderwerp ter informatie, ter discussie of ter vaststelling (advies of instemming) voorligt. Bij 

stukken die ter vaststelling op de agenda staan, moet duidelijk zijn of instemming of advies 

vereist is vanuit MR, PMR of OMR. Ook eventuele bijlagen staan vermeld. Ook wordt er op de 

agenda een geschatte tijd vermeld voor het bespreken van bepaalde agendapunten.  

 

Vaste agendapunten zijn: 

 Opening en vaststellen agenda 

 Mededelingen en in-/ uitgaande post 

 Vaststelling verslag vorige MR-vergadering/ Actiepuntenlijst 

 Informatie en mededelingen vanuit bevoegd gezag/directie 

 Stukken ter advisering en/of instemming MR/PMR/OMR 

 

Notulen MR-vergaderingen 

De notulen van de vergadering worden zo snel mogelijk per mail verzonden aan alle MR-

leden. MR-leden kunnen hierop reageren naar de secretaris, vervolgens worden de notulen 

vastgesteld. Daarna worden ze zo snel mogelijk door de secretaris ter informatie aan de 

directie verstuurd en op de website van de school gepubliceerd. 

Een verkorte samenvatting van de belangrijkste items uit de notulen wordt ook via andere 

kanalen aan personeelsleden en ouders gecommuniceerd.  

 

2.5 Besluitvorming 

Bij besluitvorming tijdens de vergaderingen streven we naar consensus. Indien dit geen 

haalbare zaak blijkt te zijn, vallen we terug op de regelingen in het MR- reglement. Daarbij is 

het van belang of bij het betreffende onderwerp instemming van de gehele raad of slechts 

van één geleding van de raad noodzakelijk is. 

 

2.6 Correspondentie 

Over advies- en instemmingzaken of informatie waarop een reactie wordt gevraagd, 

reageert de MR altijd formeel met een brief aan de directeur, indien nodig met een kopie 

aan het bevoegd gezag. 

Alle MR-leden ontvangen een kopie van de brief en er wordt een kopie toegevoegd aan het 

archief. Brieven kunnen verschillende MR-schrijvers hebben, maar worden altijd ondertekend 

door de voorzitter en/of secretaris. 
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2.7 Archief 

Alle MR-stukken worden ordelijk gearchiveerd door een MR-lid uit de personele geleding. De 

stukken zijn te vinden op de digitale omgeving (server) van de school. 

 

2.8 Aandachtsvelden MR 

 

Onze speerpunten voor dit schooljaar: 

 Zorg: kwaliteit hiervan en ook onder andere (o.a. Passend Onderwijs) 

 Communicatie 

 Werkdruk (halverwege dit schooljaar evalueren) 

 Cao: overlegmodel of basismodel (PMR)  

 Evaluatie na 3 jaar (eind dit schooljaar) 

 

2.9 Faciliteiten MR 

De faciliteiten van de personeelsgeleding zijn door het schoolbestuur vastgelegd. 
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HOOFDSTUK 3. FINANCIEN EN BEGROTING 2017-2018 

Vooralsnog begroten wij het volgende: 

- 1 x borrel 

- Afscheidscadeau leden 

- Hulppakket MR vanuit Algemene Onderwijsbond (verlenging) 

 

HOOFDSTUK 4. JAARPLANNING 2017-2018 

Naast zaken die op de agenda komen afhankelijk van ontwikkelingen of initiatief, zijn er 

agendapunten die in een schooljaar structureel op de agenda van de MR staan. 

 

BESCHRIJVING INFO. DISC. VASTST. 
BEVOEGDHEID 

MR/OMR/PMR 

     

Onderwijs/Zorg en kwaliteit     

Meerjarig Schoolplan 2015-

2019 

- Tussenevaluatie 

 

 

April/mei 

 

 

April/mei 

 

 

Juni 

MR instemmingsrecht 

 

MR adviesrecht 

Schooljaarplan (nav 

conferentiedag?) 

April/mei April/mei Juni MR adviesrecht 

Schoolgids 2018-2019 Juni Juni Juni OMR instemmingsrecht 

Schoolondersteuningsprofiel  Nov  Nov Nov  MR instemmingsrecht 

Zorgplan Nov Januari  Maart 
 

Sociaal veiligheidsplan Mei Mei Juni  

     

Personeel en Formatie    
 

Meerjarenform. plan School 

(zit in de begroting) 

    

Formatieplan School Jan/Feb Maart April/mei PMR instemmingsrecht 

Nascholingsplan 

 

April/mei April/mei Juni PMR instemmingsrecht 

Taakbeleid April/mei Mei Mei PMR instemmingsrecht 

    
 

Materieel en huisvesting    
 

Onderhoudsplan (maakt 

Building Care, ter informatie 

doorsturen) 

   MR adviesrecht 

    
 

Arbo- beleid    
 

Arbo-Jaarplan Nov Nov Jan/feb MR instemmingsrecht 

    
 

Financiën    
 

Begroting School December Januari Januari MR adviesrecht 

Sponsoring    MR instemmingsrecht 

Jaarrekening Maart April/mei Juni  
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Organisatie MR    
 

MR Jaarplan September September September  

MR Jaarverslag Mei  Mei Juli  

MR Reglement    MR instemmingsrecht 

MR Statuut Maart Maart Maart MR instemmingsrecht 

MR Huishoudelijk Reglement    
 

Cursus nieuwe MR leden     

    
 

Overige zaken    
 

Onderwijstijd April Mei Mei OMR instemmingsrecht 

Vakantierooster Maart Maart Mei MR adviesrecht 

Overblijfbeleid Januari Januari Maart OMR instemmingsrecht 

Buitenschoolse opvang Januari Januari  Januari  

 

  



Jaarplan 2017-2018 / MR Panta Rhei Tilburg 

Versie 06-09-2017 9 

BIJLAGE. COMMUNICATIE MR 

 

Doelgroep Communicatiemiddel Frequentie 

Ouders  Notulen op de website  

 Samenvatting via Basisonline  

 Zo snel mogelijk na de 

vergadering 

Schoolteam  Agenda op website/infobrief 

 Mededelingen PMR-leden in 

schoolteam-vergadering 

 Samenvatting via 

briefing/bouwvergaderingen 

 Zo snel mogelijk na de 

vergadering 

 

Directie  Mondeling contact 

voorzitter/secretaris t.b.v. 

(voorbereiding) 

agendapunten 

 MR-Vergadering: deel van 

vergadering directeur 

aanwezig voor toelichting 

 Agenda MR-vergadering  

 Brieven als initiatief of           

als reactie op  

informatie, advies,  

instemmingszaken. 

 10 dagen voor 

vergadering 

 

 

 Tijdens MR-vergadering  

 

 

 1 week vóór vergadering 

 Indien van toepassing 

z.s.m. ná de MR-

vergadering 

GMR  Via GMR-lid 

 Kopie verslag GMR-

vergadering naar MR 

 GMR-vergadering na MR-

vergadering 

 Z.s.m. na GMR-

vergadering 

Bestuur  Via GMR-leden. Als MR heb je 

geen structureel contact; 

indien gewenst overleg of 

brief 

 Indien gewenst 
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BIJLAGE. STANDAARD AGENDA 

 

 Taakverdeling MR (evaluatie en afspraken) 

Afspraken (bij)scholing MR 

Informatie Concept Begroting 2015-2016 

 Jaarplanning MR i.o.m. directeur vastgesteld 

Jaarverslag MR (eerste aanzet) 

Taakbeleid schoolteam 

SAG (schoolanalyse gesprekken) 

Organisatiestructuur  

Passend onderwijs/ één-zorgroute 

 (G)MR- beleidsstukken  

Jaarverslag MR (afronding) 

RIE (arbo registratie) 

BSO 

Passend onderwijs/ één-zorgroute 

 RIE + plan van aanpak 

Vakantierooster  

BSO 

Ouderavond  

Begroting 

Passend onderwijs/ één-zorgroute 

 Personeelsbeleid: 

- Formatieplan 

- Functiemix + RDA 

Scholing MR volgend schooljaar 

Uitslag cito-toets 

BSO 

SAG (schoolanalyse gesprek) 

Passend onderwijs/ één-zorgroute 

 Rooster van aftreden MR (eventuele 

(her)benoeming) 

Schoolplan (evaluatie jaar) 

Beleidsvoornemens nieuwe schooljaar 

RIE 

Vergaderplanning MR komend schooljaar 

Evaluatie Jaarplan (afronding)  

BSO 

Eén-zorgroute 
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BIJLAGE: ROOSTER VAN AFTREDEN 

 

Naam MR-lid Geleding Aanvangs- 

schooljaar 

Laatste- 

schooljaar 

Verlengd 

Martin Hendriks Ouder 2016-2017 2018-2019  

Marieke Mutsaers Ouder 2016-2017 2018-2019  

Claudia Filippo Ouder 2016-2017 2018-2019  

Piedro van den Heuvel Ouder 2016-2017 2018-2019  

Anne van de Schoot Personeel 2016-2017 2018-2019  

Pascal Rooze Personeel 2016-2017 2018-2019  

Mirjam de Graaf Personeel 2015-2016 2017-2018  

Rachelle de Jong Personeel  2016-2017 2018-2019  

 

De zittingsduur is maximaal 3 schooljaren en kan 1x verlengd worden met 3 schooljaren. 
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BIJLAGE. WERVING EN INTRODUCTIE NIEUWE MR-LEDEN 

 

1.  Bij het ontstaan van een (tussentijdse) vacature wordt gehandeld volgens het  

reglement. 

 

2. Bij openstelling van de vacante plaats in de MR wordt hiervan melding gemaakt in de 

infobrief. Hierbij wordt tevens een deadline voor aanmelding bepaald en een 

contactpersoon voor informatie. 

Als de vacature de personeelsgeleding betreft, wordt deze door een MR-

/personeelslid bekend gemaakt in het schoolteam. 

 

3. Bij voordracht van kandidaten wordt gehandeld volgens het MR-reglement. 

Afhankelijk van het aantal kandidaten vindt een verkiezing plaats. 

 

4. Na benoeming/installatie in een MR-vergadering vindt bekendmaking plaats aan de 

 achterban (directeur, team, ouders) via schoolteamvergadering, infobrief en  

vergaderverslag. Als dit een verandering brengt in de vertegenwoordiging voor GMR, 

wordt ook betreffend overlegorgaan hierover schriftelijk geïnformeerd. 

 

5. Een nieuw MR-lid moet in ieder geval de cursus ‘wet- en regelgeving’ volgen, 

gefinancierd uit het budget van de MR. 

 

6.   Het nieuwe MR-lid ontvangt in ieder geval een introductiemap met de volgende 

inhoud:  

 De wet medezeggenschap onderwijs 

 Jaarplan ‘Medezeggenschapsraad Panta Rhei’ 

 Het laatste jaarverslag 

 Het MR-reglement 

 De CAO-PO 
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BIJLAGE. MEER INFORMATIE 

Veel informatie is te vinden op internet. De volgende pagina’s kunnen hierbij helpen. 

 

http://www.pantarheitilburg.nl 

http://www.lumpsumpo.nl/ 

http://www.plein013.nl 

http://www.bredeschool.nl/ 

http://www.cfi.kennisnet.nl/ 

http://www.minocw.nl/indexocw.jsp 

http://onderwijsinspectie.nl/ 

http://onderwijsinspectie.nl/producten/ist/verantw.htm 

http://www.vfpf.nl/ 

http://minocw.nl/onderwijs/vakanties/datums.html 

http://www.aob.nl/mr/ 

http://www.infowms.nl 

http://www.medezeggenschapsraden.nl 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0020685/geldigheidsdatum_01-10-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


