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Inleiding 

De MR van de Fatimaschool beschrijft in dit jaarplan de uitgangspunten, planning en taakverdeling 

voor het schooljaar 2018/2019. Het jaarplan biedt de MR houvast bij de planning van haar 

werkzaamheden en maakt zichtbaar waar de MR zich dit jaar op wil richten.  

De MR ontvangt jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het schoolbestuur zodat het op de 

hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat. 

De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school. 

Dat betekent dat deze doelstellingen alleen met instemming door de MR kunnen worden opgesteld 

of gewijzigd. Instemmingsrecht heeft de MR ook bij plannen voor fuseren met een andere school, bij 

het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement en het beleid dat de school heeft om ouders 

op school te laten helpen. 

De MR heeft het recht het bestuur te adviseren over de hoofdlijnen van de begroting en over de 

aanstelling of ontslag van de schoolleiding, over nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de 

school. 

 

De MR werkt volgens hetgeen bepaald is in: 

 het medezeggenschapsstatuut 

 het medezeggenschapsreglement 

 het huishoudelijk reglement 

 

In het medezeggenschapsreglement zijn de bevoegdheden en de rechten die aan de MR zijn 

toegekend opgenomen: 

 informatierecht 

 adviesrecht 

 instemmingsrecht 

 recht op overleg 

 initiatiefrecht 

 informatieverschaffing door bestuur/gemandateerde 

 

De MR vergaderingen zijn openbaar, tenzij de MR anders beslist (bijvoorbeeld bij persoonsgebonden 

onderwerpen). 

 

  



 

 

Samenstelling MR schooljaar 2018/2019 

De samenstelling van de MR dit schooljaar is: 

 

Algemene onderwerpen 

De MR richt zich jaarlijks op terugkerende onderwerpen zoals: 

 Taakverdeling MR (jaarlijks vaststelling voorzitter) 

 Vaststellen jaarplan, jaarbegroting, jaarverslag en vergadercyclus MR 

 Inhoud schoolgids 

 Schoolplan 

 Formatieplan 

 Begroting op hoofdlijnen 

 Jaarrooster 

 

Specifieke onderwerpen voor schooljaar 2018/2019 

 Communicatie & ouderparticipatie 

 Schoolgrootte 

 Evaluatie TSO 

 Differentiatie 

 Nieuwbouw (staat iedere MR-vergadering geagendeerd) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam Geleding Rol Zitting sinds Termijn Verkiezing 

Lieke Withagen Ouder Voorzitter 2017 1e  2021 

Andries Nek Ouder  2017 1e  2021 

Jessica Schiltmans Ouder  2017 1e  2021 

Katelijn Koelewijn Ouder  2018 1e  2022 

      

Gert-Jan Blonk Personeel  2016 1e  2020 

Madelijn van der Vlis Personeel  2016 1e  2020 

Marije van Eijk Personeel  2016 1e  2020 

Janniek van den Berg Personeel  2017 1e  2021 



 

 

Jaarplanning onderwerpen 

Maand Onderwerp Ouders Personeel Aanleveren 
September 

 

Concept jaarplan MR 

Vaststellen jaarbegroting  MR 

Vaststellen taakverdeling MR 

  MR 

MR 

MR 

November Vaststellen jaarplan MR 

Vaststellen jaarverslag MR vorig schooljr 

Overzicht formatie na teldatum 1 oktober 

Vaststellen jaarverslag Fatima vorig schooljr 

  MR 

MR 

Directie 

Directie 

Januari     

Maart Concept begroting school 

Communicatie & ouderparticipatie 

Advies Advies Directie 

April Vaststellen formatieplan 

Vaststellen schooltijden 

TSO / continurooster 

Advies 

Instemming 

Instemming 

Instemming 

Directie 

Directie 

Juni Vaststellen jaarrooster 

Vaststellen ouderbijdrage 

Differentiatie 

Instemming 

Instemming 

Instemming 

Advies 

Directie 

Directie 

Juli Schoolgids volgend schooljaar 

Schoolplan volgend schooljaar 

Instemming 

Instemming 

Instemming 

Instemming 

Directie 

Directie 

Afsluitend etentje MR 

 

Vergaderdata MR schooljaar 2018/2019 

24 september 2018 

12 november 2018 

28 januari 2019 

4 maart 2019 

8 april 2019 

3 juni 2019 

1 juli 2019 


