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Doel MR Obs de Eevliet 

Visie 
De medezeggenschapsraad wil mede vormgeven aan het beleid op de school en 
bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid. Dit doen we door: 

• De (beleids-) voorstellen van het bestuur/ directie te beoordelen en gebruik te 
maken van ons advies-, instemmings-, informatie en initiatiefrecht 

• Actief met onze achterbannen communiceren over belangrijke ontwikkelingen die 
het onderwijs op de school beïnvloeden. 

• Een bijdrage te leveren op gemeenschappelijk niveau via de GMR door 
voorstellen te doen. 

 
Centraal staat daarbij hoe we vanuit de school kunnen bijdragen aan de ontwikkeling 
van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen 
dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving. 
 

 

 
 
 

Leden 
 
 
De leden van de MR van OBS de Eevliet zijn: 
 
Chantal Vermaas  Personeelsgeleding  Voorzitter 
Anouschka van Treijen Personeelsgeleding  GMR  va. 13-01-2020 
    Ouder geleding    va.   
Bas Suurland  Ouder geleding  GMR  va. 02-07-2018 
 
 
De leden nemen plaats in de MR voor een periode van 3 jaar, daarna treden zij af of 
stellen zich opnieuw verkiesbaar. 
 
De directeur van onze school Frits Weterings is op verzoek bij de vergaderingen 
aanwezig om de leden te voorzien van informatie of advies. 
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Planning MR  

Kernthema’s 
De genoemde aandachtspunten zijn slechts een voorbeeld. In elk geval moeten een 
aantal kernthema’s aan bod komen zoals: 

• Resultaten van de school/verantwoording 

• Plannen (schoolplan, schoolgids, beleidsplan) 

• Personeel (inzet kwalitatief en kwantitatief, welbevinden, scholing, financiële, 
materiele zaken) 

• Communicatie Nieuwbouw  

• Openbare Identiteit  

• Leerlingenaantal  

• Samenwerking PSZ 

• Communicatie met bijvoorbeeld ouders 
 
Speerpunten 
Speerpunten voor 2022-2023 zijn: uitbreiding samenwerking met PSZ en uitdragen van 
ons onderwijs. 
 
Jaarplanning 2022-2023 
Augustus/september 

• Schoolgids 2022-2023 instemming 

• Concept jaarverslag MR 2021-2022 (vorig schooljaar) 

• Concept financieel verslag MR 2021-2022 (vorig schooljaar) 

• Evalueren huishoudelijk reglement MR (september 2017, september 2019)  

• Stand van zaken ontwikkelingen nieuwbouw Obs de Eevliet 

• Verkiezing/ Samenstelling/ taakverdeling MR, incl rooster aan- en aftreden (om 
de 3 jaar verkiezingen, laatste verkiezing was in juni 2021 en in mei 2022 
verkiezingen nieuw lid wegens aftreden lid) 

• Inventarisatie scholingsbehoefte MR 

• Eventuele ouderavond plannen  
 

 
Oktober 

• Vaststelling jaarverslag MR 2021-2022 (vorig schooljaar) (deze op site/ in 
nieuwsbrief plaatsen) 

• Evaluatie diner pansant  

• Leerlingentelling 

• Stand van zaken ontwikkelingen nieuwbouw Obs de Eevliet 

• Instemming zorgplan 2022-2023 (voorheen Zorgplan) (volgend schooljaar) 

• Invullen ouderavond  
 
November 

• Stand van zaken ontwikkelingen nieuwbouw Obs de Eevliet 
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• Voortgang jaarplan 
 
 

December 

• Directie aanwezig voor vragen en opmerkingen 

• Stand van zaken ontwikkelingen nieuwbouw Obs de Eevliet 

• Voortgang jaarplan 
 
Januari 

• Vaststellen statuut (elke 2 jaar) 

• Stand van zaken ontwikkelingen nieuwbouw Obs de Eevliet 

• Samenwerking met PSZ 

• Tijdspad verkiezingen MR uitzetten 
 

Februari 

• Begroting MR Obs de Eevliet 

• Voortgang jaarplan 

• Stand van zaken ontwikkelingen nieuwbouw Obs de Eevliet 

• Inventarisatie Activiteitenplan (volgend schooljaar) 

• Vakantierooster 2023/2024 volgend schooljaar bespreken 
 

Maart 

• Formatieplan bespreken 

• Inventarisatie begroting MR 2023-2024 (volgend schooljaar) 

• Concept Activiteitenplan  

• Stand van zaken ontwikkelingen Obs de Eevliet 

• Voortgang jaarplan 
 

April 

• Bespreking concept SOP Obs de Eevliet 

• RIE-inventarisatie/stand van zaken PVA, korte toelichting door directie of het nog 
actueel is 

• Vaststellen en indienen begroting MR 2023-2024 (volgend schooljaar) 

• Vaststellen en indienen activiteitenplan MR (incl. begroting) 2023-2024 (volgend 
schooljaar) 
 

Mei 

• Directie aanwezig voor vragen en opmerkingen 

• Input/voorstellen/aandachtspunten voor concept-schoolgids komende schooljaar 

• Stand van zaken ontwikkelingen nieuwbouw Obs de Eevliet 

• Voortgang jaarplan 
 

Juni/Juli  

• Instemming jaarverslag Obs de Eevliet 

• Vergaderdata komend jaar/controleren rooster van aan- en aftreden 



 6 

• Laatste concept schoolgids 2023-2024 (volgend schooljaar) 

• Stand van zaken ontwikkelingen nieuwbouw Obs de Eevliet 

• Evaluatie functioneren MR (input jaarverslag) 

• Voortgang jaarplan 
 
Vergaderdata 
 

• 19-09-2022 (maandag)   
• 07-11-2022 (maandag)   
• 09-01-2023 (maandag)   
• 07-03-2023 (dinsdag)   
• 04-04-2023 (dinsdag)   
• 30-05-2023 (dinsdag)   
• 26-06-2023 (maandag)   

 
 
De vergaderingen vangen om 20.00 uur aan en vinden plaats in de lerarenkamer of 
via Teams. 

 
Begroting MR 2022-2023 

Uitgangspunt voor de begroting is een actieve rol van de MR bij het schoolbeleid. 
Hiertoe zullen nieuwe leden zich scholen op het gebied van de MR. Dit jaar is er extra 
aandacht voor een verdere verdieping van de relatie MR en directie naar aanleiding van 
nieuwe code Goed Medezeggenschap. 
 
 
 
 

Product Aantal Omschrijving  Begrote kosten 
2021-2022 

PR kosten  Plaatsen van een advertentie  
Samenwerking met PSZ  

           750,00 

Ouderavond   Plannen ouderavond – 
Gastspreker  

500,00 

Attenties      50,00 

    

  Totaal MR Obs de Eevliet 1300,00 

 
 
Achteraf wordt in het jaarverslag van de medezeggenschapsraad verantwoordt hoe de 
gelden daadwerkelijk zijn besteed. 
 


