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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
Juliana van Stolbergschool 

Castricum  
 

Beleidskaders 
 

Inleiding 

 

Dit Beleidsstuk van de Medezeggenschapsraad van de basisschool Juliana van Stolberg 

(JvS) is het kader, waarbinnen de MR van de JvS wil functioneren en is vastgesteld voor 

een langere periode. In het jaarverslag wordt weergegeven welke acties m.b.t. deze 

onderwerpen in het benoemde schooljaar zijn ondernomen en uitgevoerd.  

  

De volgende onderwerpen komen in het beleid aan de orde:  

1) doel, missie, visie en strategie;  

2) samenstelling MR;  

3) vergaderingen van de MR;  

4) onderwerpen en bevoegdheden van de MR 

 

Bij de onderwerpen start elke paragraaf met een korte toelichting op het wettelijk kader 

voor het betreffende onderwerp volgens de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS). 

Tekstueel blijven deze hoofdstukken vrijwel ongewijzigd.  

 

1. Doel, missie, visie en strategie 

 

Een medezeggenschapsraad (MR) op een school geeft instemming of advies ten aanzien 

van het schoolbeleid en gerelateerde onderwerpen. De MR vertegenwoordigt de belangen 

van ouders en teamleden bij besluitvorming.    Bron: WMS 

 

Doel 

De MR van de Juliana van Stolbergschool heeft als doel het vertegenwoordigen van de 

belangen van kinderen/ouders en team van de JvS ten aanzien van de kwaliteit van het 

onderwijs en de daarbij samenhangende onderwerpen. 

 

Missie 

 Het uitgangspunt bij alle te maken keuzes is versterking van de kwaliteit van het 

onderwijs. 

 De MR streeft naar een open en toegankelijke communicatie met haar achterban 

(team, ouders), gericht op de waarden: transparant, tijdig en duidelijk vanuit een 

bewustzijn dat wij zowel ouders als het team vertegenwoordigen.  

 De MR hecht waarde aan een constructieve samenwerking met de directie, waarin zij 

uitvoering kan geven aan haar wettelijk instemmings-, advies- en initiatiefrecht. Een 

constructieve samenwerking houdt in dat overleg transparant, tijdig en duidelijk 

plaatsvindt, in een goede sfeer. 

Visie en Strategie 

 De MR is een volwaardige gesprekspartner voor de directie en vanuit een 

gemeenschappelijk belang, nl. kwaliteit van het onderwijs, werken zij samen aan 

succesvolle verbeteringen die realistisch en haalbaar zijn.  

 De werkwijze van de MR is te kenmerken als proactief. 
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 In het schoolbeleid van de JvS (zowel in woord als in uitvoering) zijn de belangen 

terug te vinden van kinderen/ouders alsook van het team.  

 De MR communiceert over haar inzet/resultaten met haar achterban en zal 

desgewenst gebruik maken van de kennis of competenties van ouders of leerkrachten 

ten behoeve van de ontwikkeling van relevant schoolbeleid. 

2. Samenstelling MR 

 

Een medezeggenschapsraad bestaat uit een even aantal leden, evenredig verdeeld over 

personeel (personeelsgeleding, PMR) en ouders (oudergeleding, OMR). De omvang wordt 

bepaald door het leerlingenaantal van de school. De zittingsduur wordt per school 

vastgesteld in overleg met de directie. Na de zittingstermijn kan een lid zich herkiesbaar 

stellen.          Bron: WMS 

 

De zittingsduur voor alle leden is drie jaar. In het schooljaar 2016-2017 bestond de 

personeelsgeleding (PMR) en de oudergeleding (OMR) allebei uit drie leden. De actuele 

samenstelling van de MR en het rooster van aftreden staat vermeld in tabel 2. Deze staat 

onder de jaarlijkse paragraaf van het jaarverslag.  

  

De leden van de oudergeleding verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis. Voor 

de leden van het onderwijzend personeel wordt een aantal taakuren verwerkt in hun 

taakbelasting, zoals afgesproken is in de CAO.  

 

3. Vergaderingen MR 

 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Ouders en teamleden kunnen de 

vergaderingen bijwonen als toehoorder en hebben daarnaast de mogelijkheid om gebruik 

te maken van inspreekrecht.       Bron: WMS 

 

Planning 

De MR streeft naar een efficiënte en proactieve werkwijze en maakt gebruik van een 

jaarplanning, om een tijdige besluitvorming te waarborgen. De jaarplanning wordt aan 

het begin van elk jaar opgesteld en is gerelateerd aan de onderwerpen waarover de MR 

advies- of instemmingsrecht heeft (reguliere onderwerpen) en specifieke onderwerpen uit 

het schoolontwikkelplan voor het betreffende schooljaar. De agenda voor elke MR-

vergadering wordt samengesteld op basis van een verzameling van de onderwerpen uit 

de jaarplanning, van onderwerpen die op eigen initiatief relevant worden geacht en van 

onderwerpen die door ouders of teamleden worden aangedragen.  

 

Vergaderingen 

De MR vergadert elke maand (buiten de schoolvakanties om). De vergaderdata staan 

vermeld in de jaarplanner van de JvS, die aan het begin van elk schooljaar beschikbaar 

wordt gesteld. De vergaderingen vinden plaats op school, van 20.00 uur tot ca. 21.30 

uur. 

 

De MR-vergaderingen zijn openbaar: ouders en teamleden kunnen vergaderingen 

bijwonen. Het is wenselijk om dit vooraf aan te kondigen bij de voorzitter of secretaris.1 

Indien in de vergaderingen onderwerpen aan de orde komen met een vertrouwelijk 

karakter, bijvoorbeeld als het over personen gaat, vervalt de open status. 

 

Notulen 

                                                        
1  Aanmelding vooraf is wenselijk, onder andere voor een bevestiging van thema’s die in de 

vergadering aan de orde zullen komen en omdat onverhoopt het tijdstip van de vergadering en/of 
de locatie gewijzigd kunnen zijn. 



 

 Beleidskaders MR JvS         15 okt. 18 3 

De notulen worden in de daarop volgende vergadering vastgelegd en zijn via de 

voorzitter of de secretaris voor ouders en teamleden in te zien. Aan het eind van een 

schooljaar maakt de MR een jaarverslag dat aan het begin van een nieuw schooljaar via 

e-mail aan de betrokken achterban wordt toegestuurd.  

 

Budget en middelen 

Vanuit school is een beperkt budget beschikbaar voor de MR. In overleg met de directie 

en met voldoende onderbouwing kan het budget worden aangewend, voor bijvoorbeeld 

de organisatie van een thema-avond, cursussen voor MR-leden, informele jaarafsluiting 

of attenties. De rekening wordt rechtstreeks ingediend bij de directie. 

 

4. Meerjaarlijkse onderwerpen  

 

Een medezeggenschapsraad heeft bevoegdheden, taken en informatierechten. 

           Bron: WMS 

 

De MR behandelt zowel onderwerpen die gerelateerd zijn aan werkzaamheden die 

jaarlijks terugkomen (reguliere onderwerpen), alsook specifieke onderwerpen (n.a.v. 

actuele zaken en eigen initiatief).  

 

Reguliere onderwerpen  

In tabel 2 volgt een overzicht van de reguliere onderwerpen die in het afgelopen 

schooljaar aan de orde zijn geweest, met erachter een vermelding van het soort 

bevoegdheid (instemmingrecht of adviesrecht) volgens de WMS.  

 

Tabel 1: Overzicht van reguliere MR-onderwerpen  

 

 

 

Onderwerp 

Bevoegdheid 

Advies 

recht 

Instemmingsrecht 

 

Gehele 

MR 

 

Gehele 

MR 

PMR 

Pers.-

geleding 

OMR 

Ouder-

geleding 

Begroting  X    

Beleidsplan ICT X    

Formatie   X  

Fusie / FER  X   

Groepsindeling/- grootte / -formatie X    

Leerlingtevredenheidspeiling LTP  X    

Nascholingsbeleid   X  

Ondersteuningsplan   X   

Onderwijstijd    X 

Oudertevredenheidspeiling OTP X    

Personeelstevredenheidspeiling PTP X    

Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)  X    

Schoolgids    X 

Schoolontwikkelplan  X   

Schoolplan 2015-2019 - jaardeel  X   

Taakbeleid   X  

TSO (Tussen Schoolse Opvang)    X 

Vakantieregeling X    

   

Voor alle onderwerpen in bovenstaande tabel heeft de MR de relevante documenten 

ingezien en waar nodig vragen gesteld of opmerkingen gemaakt die zijn beantwoord 

en/of verwerkt.   

 


