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1. Inleiding 
Voor u ligt het werkplan medezeggenschapsraad. Dit werkplan is een handleiding voor mensen die 
willen weten welke taken / bevoegdheden de medezeggenschapsraad heeft. Ook zullen nieuwe 
medezeggenschapsraad leden door het lezen van dit werkplan beter weten wat er van hun verwacht 
wordt en wat zij van de medezeggenschapsraad kunnen verwachten. Daarnaast kunnen ook ouders 
van schoolgaande leerlingen hierin zien waar de medezeggenschapsraad voor staat. 
Dit werkplan is dus een stuk  gereedschap waarin verantwoord wordt wat de medezeggenschapsraad 
doet. Een medezeggenschapsraad zorgt voor het controleren van beleid en moet instemming of 
advies geven ten aanzien van schoolse zaken. Beleid en ontwikkelingen betreffende onderwijs 
veranderen steeds, vandaar dat ook dit werkplan continu geëvalueerd en bijgesteld moet worden. 
 
 
2. Missie en visie medezeggenschapsraad 
A. We willen als medezeggenschapsraad goed overleg voeren met directie, team en ouders. 

Daarvoor is het van belang om van alle zaken vroegtijdig op de hoogte te worden gehouden en 
hierin ook aktief betrokken te worden om ons advies en standpunt te geven. We willen een goed 
werkend orgaan binnen de organisatie zijn waar naartoe openlijk gecommuniceerd wordt (door 
directie, team en ouders) en die actief betrokken is om schoolse en bestuurlijke zaken beter te 
laten functioneren. 

B. Wij wensen voor ieder kind het beste onderwijs en bewaken de kwaliteit van het onderwijs. Wij 
houden daarvoor goed in de gaten wat er verandert op school qua huisvesting, onderwijskundige 
zaken, organisatorische zaken. Hiervoor is ook inzicht in het beleid van de school van groot 
belang. 

C. Wij willen ons wettelijke instemmings-, advies- en initiatiefrecht gebruiken. Hierbij zijn we ons 
steeds bewust van het feit dat we ouders en team vertegenwoordigen. 

 
 
3. Algemene doelstellingen 
 
Communicatie met de directie 
We willen dat de directie beleid in ontwikkeling vroegtijdig met de MR bespreekt eventueel toelicht, 
zodat we kunnen meedenken, aanvullen en ons standpunt kunnen bepalen. Daartoe willen we tijdig 
(zie hiervoor hoofdstuk 5) van belangzijnde informatie van de directie ontvangen. Op deze manier 
kunnen we tijdens een MR-vergadering weloverwogen aangeven wat onze mening / visie is over het 
te nemen besluit en of het eventueel moet worden aangevuld of aangepast. Aanwezigheid van directie 
gebeurt in afstemming tussen directie en MR.  
 
 
 
 
Communicatie met de achterban 
We willen dat voor team en ouders duidelijk is waar de medezeggenschapsraad zich mee 
bezig houdt en welke actuele zaken er spelen. We streven naar open communicatie. 
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 Het werkplan van de medezeggenschapsraad wordt daarom gepubliceerd op de website van de 
school, zodat iedereen kennis kan nemen van de werkzaamheden van de 
medezeggenschapsraad. In dit werkplan staat het vergaderschema en staan de agendapunten 
per vergadering genoemd (bijlage 2). Bij MR-vergaderingen wordt standaard het agendapunt 
“medelingen vanuit team” en “inkomende post” op de agenda gezet. Teamleden en ouders zijn 
ook altijd vrij om agendapunten aan te dragen via de MR-leden. Eenieder is vrij om (met 
kennisgeving en eventuele agendapunten) aan te sluiten bij een MR-vergadering. De MR-
vergaderingen worden ook (tijdig) in de nieuwsbrief vermeld. En de agenda en notulen zullen 
worden getoond op de site van St.Joan.  

 Eén keer per jaar wordt een “klankbordgroep” bijeenkomst gehouden. Deze bijeenkomst wordt 
georganiseerd door de MR en zal een specifiek thema behandelen. Bij de keuze van het thema 
zal gekeken worden naar de input van team, ouders en MR. 

 Bij teamvergaderingen wordt standaard het agendapunt “mededelingen MR” op de agenda gezet.  

 Aan het eind van het schooljaar maakt de medezeggenschapsraad een jaarverslag en hieruit 
volgend stelt de medezeggenschapsraad het beleid voor het aankomend schooljaar bij of verbindt 
hieraan nieuw beleid voor het komende jaar. Ook het jaarverslag wordt geplubliceerd op de 
website van de school. 

 Aan het begin van het jaar tijdens de startavonden, en bij aanname van nieuwe leerlingen wordt 
men op de hoogte gebracht van het bestaan van de MR middels verwijzing naar de website van 
school waar de activiteiten van de MR nader worden toegelicht. 

 
Communicatie met de GMR 
Naast een MR per school, bestaat er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, waar de 
diverse scholen van Skozok in vertegenwoordigd zijn. De MR-leden krijgen de beschikking over 
verslagen van deze vergaderingen. Ook zal er indien wij het nodig achten een MR lid van St.Joan als 
toehoorder aanwezig zijn bij de GMR. Op deze manier zijn we altijd op de hoogte van actuele 
onderwerpen die op het niveau van de GMR worden besproken.  
 
Kwaliteit onderwijs 
Bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Hiertoe krijgt de  
medezeggenschapsraad steeds inzicht in de voortgang en resultaat van de gestelde onderwijsdoelen 
en activiteiten voor het lopende schooljaar zoals vastgelegd in het managementcontract. Andere 
eikpunten zijn de gemiddelde cito-scores van onze school (t.o.v. de landelijke citoscores), 
leerlingpopulatie-gegevens, de beoordeling en aanbevelingen van het inspectierapport en interne 
kwaliteitsmeting van school. Daarnaast zal de medezeggenschapsraad toezien op het opstellen en 
uitvoeren van het jaarplan voor de school. 
 
4. Specifieke doelstellingen per schooljaar 
Naast de algemene doelstellingen stellen we jaarlijks voor onszelf een aantal punten op, waar we ons 
pro-actief in willen opstellen.  
 
5. Functies, vergaderschema en werkwijze binnen de Medezeggenschapsraad 
Op de site van St. Joan wordt een agenda getoond voor het gehele schooljaar. Naast een aantal 
vaste agendapunten staan hier agendapunten op, die op dat moment behandeld dienen te worden. 
Daarnaast kan deze altijd aangevuld worden die op dat moment discussie behoeven en/of die op dat 
moment actueel zijn. Wijzigingen en aanvullingen zijn dus altijd mogelijk. 
 
Agendapunten zijn dus veelal vooraf bekend. Degene die de bijbehorende stukken moet 
schrijven/doorgeven moet zorgen dat deze bij voorkeur 10 dagen voorafgaand bij de 
medezeggenschapsraad-leden aanwezig zijn (via voorzitter). Als dat niet lukt - en ook als het stuk ter 
vergadering uitgereikt wordt kan het stuk niet die vergadering besproken worden en wordt het 
geagendeerd voor de volgende vergadering. Bij urgentie kan de zaak wel mondeling voorbesproken 
worden, maar dan kan geen officieel advies door de medezeggenschapsraad gegeven worden. Als 
een advies dan toch op korte termijn noodzakelijk is, wordt een extra 
medezeggenschapsraadvergadering afgesproken. Dit geeft de medezeggenschapsraadleden de 
gelegenheid het stuk vooraf te lezen, zodat vergaderingen vlotter kunnen verlopen.  
Daarnaast kan de personeelsgeleding- en de oudergeleding ruggespraak met elkaar en indien 
gewenst met hun achterban houden. 
 
Voorzitter 
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 Het voorbereiden van de medezeggenschapsraad vergadering 

 Opstellen van de agenda (minimaal 1 week vooraf) en het voorzitten van de vergaderingen 

 Spreekbuis tijdens externe contacten van de medezeggenschapsraad 

 Onderhouden structureel bilateraal overleg met directeur 

 Verspreiding van de vergaderstukken aan medezeggenschapsraad 
 
Secretaris 

 Verslaglegging van vergaderingen (notulen incl actiepunten 1 week na vergadering bij MR-team) 

 Schrijven MR-jaarverslag 

 Verantwoordelijk voor de archivering 

 Actueel houden van de website, algemene berichtgeving vanuit MR 
 
 
6. Medezeggenschapsreglement 
Het reglement waarin alle rechten en plichten van de medezeggenschapsraad en 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad staan wordt getoond op de site van St.Joan. 
Elk medezeggenschapsraad- en GMR-lid bezit een kopie van deze reglementen. 
 
 
7. Budget / middelen 
Vanuit school is jaarlijks een bedrag beschikbaar voor het goed laten functioneren van de 
medezeggenschapsraad. Met dit budget kan professionalisering (cursus), een abonnement of 
bijvoorbeeld de kosten die gepaard gaan met een stukje PR gefinancierd worden. De rekening wordt 
rechtstreeks ingediend bij de directie. In het verleden is nagenoeg geen gebruik gemaakt van deze 
gelden. Niet aangewende gelden vloeien terug naar de algemene schoolmiddelen. 
 
 


