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Het jaarplan van de Medezeggenschapsraad (MR) van de Breede Hei beschrijft op hoofdlijnen de
activiteiten en onderwerpen voor de MR in het komend schooljaar. Hierbij komen onderwerpen aan
bod met een jaarlijkse cyclus die elk jaar “standaard” terugkomen, onderwerpen die door de MR
geagendeerd zijn en specifieke onderwerpen die tijdens het jaar aandacht behoeven.
De MR is een orgaan dat wettelijk is geregeld in de Wet Medenzeggenschap op Scholen (WMS). De
MR moet bestaan uit een even aantal leden evenredig verdeeld over het personeel en de ouders.
De leden van de personeelsgeleding worden gekozen door het team en de leden van de
oudergeleding door de ouders/verzorgers van de leerlingen. De Breede Hei is een onderdeel van de
stichting KPOA. De KPOA heeft vanuit de grotere scholen een Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld. De vergaderdata van de MR zijn dusdanig gepland dat
deze ongeveer een week voor de GMR vergadering plaatsvinden, zodat vragen of opmerkingen uit
de MR bij de GMR kunnen worden ingebracht. Vanuit de Breede Hei is momenteel echter geen
afvaardiging bij de GMR.
De rechten en plichten van de MR zijn beschreven in het KPOA Medenzeggenschapsregelement
2015-2017. Hierin is duidelijk beschreven op welke onderwerpen de MR een advies- dan wel een
instemmingsplicht heeft. In de Bijlage is het overzicht gegeven van de instemmings- en
adviesbevoegdheden. De MR wil vanuit betrokkenheid in het functioneren van de Breede Hei een
actieve bijdrage leveren. Hierbij wil de MR een klankbord zijn voor de schoolleiding en worden
inhoudelijke discussies niet uit de weg gegaan.
MR samenstelling
De leden van de MR hebben in principe zitting voor een periode van drie jaar. Na deze drie jaar
worden bij voldoende kandidaten verkiezingen georganiseerd zodat de MR wordt aangevuld met
nieuwe leden. Een lid kan zich herkiesbaar stellen voor een tweede termijn. De regels en
procedures voor de verkiezingen staan beschreven in het MR-reglement. Bij de start van dit
schooljaar is Michaël Dokter als vertegenwoordiger van de ouders lid geworden van de MR.
Voormalig voorzitter Guido Visser is na zes jaar als lid van de MR afgetreden en opgevolgd door
Femke van Viegen. Sandra Hofmann begint aan het zesde jaar als lid van de MR, na dit schooljaar
treedt zij af. In verband met het pensioen van Annelies Hilhorst (vanaf herfstvakantie 2022) zal dit
ook voor haar het laatste jaar zijn. Begin mei 2022 wordt een oproep gedaan voor nieuwe leden
vanuit de leerkrachten om zich aan te melden, bij voldoende aanmeldingen worden verkiezingen
georganiseerd.
De samenstelling van de MR is momenteel:
Lid
Sandra Hofmann

Rol
Leerkracht

sinds
2016-2017

Annelies Hilhorst
Irma van Drie
Michaël Dokter
Femke van Viegen
Inez Teurlings
Pauline Gerritsen

Leerkracht
Leerkracht
Ouder
Ouder / voorzitter
Ouder
Notulist

2018-2019
2017-2018
september 2021
september 2018
maart 2020
november 2021

opmerking
2e termijn – laatste
jaar
2e termijn
2e termijn
2e termijn

Directievertegenwoordiging
Carmita Poldervaart neemt als directielid deel aan de MR vergaderingen. Op verzoek kan de MR
vergadering plaatsvinden zonder vertegenwoordiging van de directie. Gezien de constructieve
samenwerking en openheid tussen de MR en de directie wordt deze situatie niet wenselijk
gevonden en alleen toegepast voor uitzonderlijke onderwerpen.

Planning vergaderingen
Minimaal zes keer per jaar wordt er een MR vergadering gehouden. In de planning wordt rekening
gehouden met specifieke deadlines van onderwerpen waarvoor de MR instemmings- of adviesrecht
heeft. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan wordt er een extra vergadering ingelast of op een andere
wijze overlegd.
Voor het schooljaar 2021-2022 zijn de volgende vergaderdata gepland:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dinsdag 28 september 2021
Maandag 8 november 2021
Donderdag 3 februari 2022
Woensdag 30 maart 2022
Dinsdag 24 mei 2022
Donderdag 30 juni 2022

De vergaderingen van de MR zijn openbaar met uitzondering van vertrouwelijke onderdelen zoals
onder andere de formatie. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het e-mailadres
MRdeBreedehei@KPOA.nl Van de vergaderingen worden notulen gemaakt welke op te vragen zijn
bij de MR via het e-mailadres. Na elke vergadering wordt er een kort verslag gemaakt voor de
Kattenbel.
Onderwerpen voor 2021-2022
Vaste onderwerpen voor de agenda van dit schooljaar zijn:
•
•
•
•
•
•

Notulen van de vorige keer
Korte mededelingen van de directie, leerkrachten en de ouders
MR zaken; inkomende mail, communicatie, GMR, jaarplan
Onderwijsinhoudelijke zaken; Covid-19, schoolplan, ondersteuningsplan
Beheer; gebouw, inrichting, onderhoud
Personeel; updates ziekte/afwezigheid, formatie

Voor de periode 2021-2022 heeft de MR het vergroten van de herkenbaarheid en
aanspreekbaarheid voor ouders en leerkrachten als aanvullend aandachtspunt genomen.
In het schooljaar 2019/2020 is een nieuw schoolplan opgesteld waarbij een verschuiving heeft
plaatsgevonden van het werken volgens een didactische methode naar het werken vanuit de
leerlijn waarbij de leerdoelen centraal staan en de methodiek gebruikt wordt als bron. De
doelstellingen worden vertaald naar kwaliteitskaarten welke continue in ontwikkeling zijn. De MR
blijft geïnteresseerd in de ervaringen van de leerkrachten met werken volgens een leerlijn en de
ontwikkeling van de kwaliteitskaarten.
Zoals bij de planning van de vergaderdata al aangegeven hebben sommige onderwerpen een
jaarlijkse cyclus. Hieronder staan de vaste onderwerpen per periode genoemd:
•
•
•
•
•
•

Oktober; Sociaal veiligheidsplan
November; Conceptbegroting,
December; begroting
Januari; school ondersteuningsplan
Mei; concept formatie, vakantierooster
Juni; formatie

