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Voorwoord	
 
In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden van de  
medezeggenschapsraad (MR) van de openbare basisschool De Springplank te Meerkerk, 
in het schooljaar 2018-2019. 
 
De MR heeft als hoofdtaak het toetsen van het schoolbeleid volgens het schoolplan en 
activiteitenplan. Op basis van wettelijke regelgeving (W.M.O.)  
wordt gevraagd om instemming en/of advies, waardoor het schoolbeleid formeel uitgevoerd 
kan worden. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om ongevraagd advies uit te brengen. 
 
De MR werkt conform wat is bepaald in: 
a. Het medezeggenschapsstatuut; 
b. Het medezeggenschapsreglement;                                                                                           
c. Het huishoudelijk reglement. 
 
In het Medezeggenschapsreglement zijn de bevoegdheden en de rechten die aan de MR zijn 
toegekend opgenomen: 
a. Informatierecht; 
b. Adviesrecht; 
c. Instemmingsrecht; 
d. Recht op overleg;  
e. Initiatiefrecht; 
f. Informatieverschaffing door bestuur/ gemandateerde. 
 
De MR vergaderingen zijn openbaar, tenzij de MR anders beslist ( bijv. bij persoonsgebonden 
agendapunten). 
 
 
Vanaf 2017 vergaderen we in Vianen ( IKC Werelds) in plaats van op de school zelf. 
De vergadering begint met een centraal gedeelte, waarna de zes MR-leden per school verder 
vergaderen. De directie sluit op een willekeurig tijdstip aan. Ad hoc zaken bespreken we op 
onze eigen school of via de mail. 
 
Naast de GMR heeft O2A5 een CMR in het leven geroepen.  
De CMR (Cluster-MR) is een themaraad met beperkte bevoegdheden.  
De CMR vergadert zo'n drie keer per jaar, voorafgaand aan de gewone MR-vergaderingen. 
Onze MR heeft twee leden ( Oudergeleding en Personeelsgeleding) afgevaardigd naar de 
CMR. 
Onze afvaardiging van de OG naar de GMR is ook voor schooljaar 2018/2019 weer ingevuld 
door een ouder. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

1.	Algemeen	
 
De medezeggenschapsraad (MR) is het orgaan waarin de diverse belangen die in de school 
aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd. De raad spreekt voor zowel ouders als personeel. 
De medezeggenschapsraad van De Springplank wil samenhang bieden tussen ouders, team en 
schoolleiding. 
Dit doet zij door gevraagd en ongevraagd te communiceren en te adviseren over alle 
aangelegenheden en beleidsstukken die De Springplank betreffen. Centraal hierbij staan de 
veiligheid van de kinderen en de kwaliteit van het onderwijs. 
 
 
 

1.1	Samenstelling	MR	
 
De MR bestaat uit 2 ouder- en 2 personeelsleden. De zittingstermijn van een MR-lid is twee 
jaar. Wanneer er een vacature ontstaat binnen de MR kan iedere ouder met een kind op deze 
school of personeelslid zichzelf beschikbaar stellen. Bij meerdere aanmeldingen voor één 
vacature, worden verkiezingen gehouden, waarbij degene met de meeste stemmen tot MR-lid 
wordt benoemd. 
De bezetting van de MR was in schooljaar 2018-2019 compleet. 
 
Oudergeleding (OG): 
-Cors 't Lam ( Ook GMR) 
-Nanja van Holten (ook CMR) 
 
Personeelsgeleding (PG): 
- Susanna Leidelmeyer 
–Michel Pruijmboom (ook CMR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

																																																																																																																														

1.2	Taakverdeling	MR	
 
Voorzitter: Nanja van Holten 
Secretaris: Michel Pruijmboom ( notulen)/ Cors 't Lam (MR jaarverslag) 
 
De functie van penningmeester is in het verre verleden komen te vervallen. De MR heeft geen 
eigen bankrekening en het budget wordt via de school beheerd. Eventuele onkosten worden 
van te voren met elkaar besproken en bij de school gedeclareerd. 
 

1.3	Vergaderfrequentie	
 
In het schooljaar 2018-2019 heeft de MR 5 keer vergaderd. Bij elke vergadering is de directie   
aangeschoven om toelichting te geven op verschillende onderwerpen of te overleggen. Dit 
schooljaar hebben geen ouders of personeelsleden gebruik gemaakt van de openbaarheid van 
de vergaderingen. 
 
 

1.4	Wijze	van	vergaderen	
 
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en kunnen door ouders en personeel bijgewoond 
worden. De data worden van te voren bekend gemaakt en de agenda is opvraagbaar bij leden 
van de MR. De notulen van de MR vergaderingen worden na goedkeuring gepubliceerd op de 
website van de school. Ook zijn deze door ouders en personeelsleden opvraagbaar bij de    
MR-leden. Het Jaarverslag wordt op de website van de school gepubliceerd. De MR stelt er 
prijs op te communiceren met de achterban. Ouders en personeel worden van harte 
uitgenodigd om gebruik te maken van het MR-mailadres: sleidelmeyer@o2a5.nl 
                                                                                                                        
                                                                                                       
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 



2.	Werkzaamheden	in	2018-2019	
 
Het bespreken van een aantal beleidsstukken, zoals bijvoorbeeld: 
 
A. Het School Ondersteunings Plan (SOP) 
B. Het clusterplan Viarik 
C. Zaken omtrent de Topklas /Plusklas 
D. Het formatieplan, algemeen en personeelsgeleding 
E. Het jaarplan. 
F. De Schoolgids 
 
 
 
Aandachtspunten 
 
Naast het bespreken van de beleidsstukken worden ook nog overige aandachtspunten op de 
agenda gezet en besproken die betrekking hebben op onze school zoals bijvoorbeeld: 
 
– Input vanuit de MR richting de GMR vergaderingen 
– Bespreken agendapunten vanuit de CMR vergaderingen 
– Evaluatie doel en nut CMR 
– Mogelijkheden en wenselijkheid van een Brede School in Meerkerk 
– Maxklas/Plusklas 
– Verbeterpunten met betrekking tot de website van de school 
– Standpunt MR inzake doorbetaling salaris tijdens stakingen onderwijs 
– Input MR inzake personeelsbeleid en verslaglegging in GMR vergaderingen die een 
toelichting vragen wat ons betreft. 
– Meer toelichting op besproken zaken in de GMR vergaderingen. 
 

3.	Tot	Slot	
 
 
De MR heeft het afgelopen jaar verschillende beleidsstukken mogen bespreken. 
Maar de MR ziet het ook als een uitdaging om mee te mogen praten over nog nieuw te 
vormen beleid. 
 
De MR zal zich daarbij altijd zo goed mogelijk laten informeren door de achterban. 
We werken aan een goede samenwerking met ouders, teamleden en directie.  
 
Denkt u, als ouder, teamlid of directeur, dat een bepaald onderwerp op de agenda van de MR 
moet komen, dan horen wij dat graag van u!  
 
  
 
Namens de MR 
 
Cors 't Lam 
(oudergeleding) 


