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Inleiding 

Voor u ligt het jaarplan van de Medezeggenschapsraad van O.B.S. de Singelier te Diever 

(MR). 

Het document is voor de MR de ‘rode draad’ voor haar functioneren. Tevens is het voor de 

achterban een informatiebron met betrekking tot de manier waarop de MR controle 

uitvoert op het beleid, speerpunten uit het schoolplan en actualiteit. Deels bevat het 

statische onderwerpen, zoals cyclische agendapunten en deel bevat het meer actuele 

onderwerpen. Aan het einde van elk schooljaar zal het jaarplan worden getoetst aan de 

actualiteit en waar nodig worden aangepast. Tijdens de eerste vergadering van het 

volgende schooljaar zal het jaarplan voor dat schooljaar definitief worden vastgesteld.  

De kracht van medezeggenschap, zoals bedoeld in de WMS (Wet Medezeggenschap op 

Scholen) schuilt in een open en transparante houding en communicatie, door zowel 

directie, team als de ouders.  Per definitie zijn alle vergaderingen en daarbij behorende 

agenda’s en notulen van de MR openbaar. Er zijn echter situaties of onderwerpen denkbaar 

waarbij de privacy- of andere overwegingen een besloten vergadering of verslaglegging 

wenselijk is. Dit is ter beoordeling van de meerderheid van de MR leden, waarbij de 

voorzitter bij staking van de stemmen de doorslag geeft. Voor alle openbare vergaderingen 

is het mogelijk om als achterban agendapunten op te voeren. Deze agendapunten kunnen 

bij één van de MR-leden (bij voorkeur de secretaris) worden ingediend met een korte 

motivatie. Indien wenselijk kan (beperkte) spreektijd worden gereserveerd of kan de MR 

verzoeken om aanvullende informatie. 

 

Naam Functie MR Geleding 

Dave Bremer Lid Ouder 

Iljitsj Kleijberg Lid Ouder 

Erwin Bruulsema Lid + voorzitter Ouder 

Bertina Bruins Lid + secretaris Personeel 

Maaike Stoffers Lid Personeel 

Brigitte van der Linde Lid Personeel 
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Jaarplanning vergaderingen: 

Woensdag 
18 september 2019 
19:30 uur 

Samenstelling & Taakverdeling MR + evt. scholingsbehoefte 
Data vergaderingen  
Jaarplan MR 
Jaarverslag MR 
Communicatie 
Algemene financiën 
Schoolreisbijdrage vaststellen + event. verhoging 
Rapport en rapportfolio 

Dinsdag 
12 november 2019 
19:30 uur 

Portfolio + rapport 
Directie  
Communicatie  
Vaststellen MR-onderwerpen 
Telling 1 oktober 
Ouderwerkgroep 
Voortgang schooljaarplan 

Dinsdag 
11 februari 2020 
19:30 uur 

Talentontwikkeling 
Directie 
Schooljaarplan, ontwikkeling 
Vakantierooster (volgend schooljaar) 
Begroting school volgende kalenderjaar 
GMR 

Dinsdag 
12 mei 2020 
19:30 uur 

Formatie (ter informatie) 
Directie 
Bezetting/verkiezing MR komend jaar 
Aanzet jaarplan MR komend jaar 
Plannen van MR-uitje 
Schoolreisbijdrage 
Voortgang Schooljaarplan 
GMR 

MR Diever/Wapse 
(nog nader te 
bepalen) 
19:30 uur 
 

Thema-avond 
Directie 
GMR 
Etentje OMR 

Dinsdag 
23 juni 2020 
19:30 uur 

Formatie (ter goedkeuring) 
Directie 
Schoolgids (ter goedkeuring) 
Schooljaarplan (ter goedkeuring) 
Jaarverslag (ter goedkeuring) 
Samenstelling MR volgend jaar 
GMR 
Afspraak 1ste vergadering 

 


