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1. Inleiding
Dit was het negende schooljaar voor de medezeggenschapsraad van OBS Meander. In
dit schooljaar is de Meander gegroeid naar 17 groepen. De MR bestaat uit zeven
personen; drie personeelsleden, drie ouders en een leerkracht die is afgevaardigd naar
de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

2. Doelstelling
Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) invloed
uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een
medezeggenschapsraad.
Taken
De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft.
Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. De
medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het
bestuur van de school. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet
medezeggenschap op scholen (WMS).
Instemmingsrecht onderwijs
Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het
personeel hebben instemmingsrecht over zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn.
Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan,
de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben ook instemmingsrecht over de
besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.
Adviesrecht onderwijs
In een aantal gevallen moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de
medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over
fusieplannen en het aanstellingsbeleid en het ontslagbeleid van het personeel. Het

schoolbestuur moet serieus reageren op ieder advies dat de medezeggenschapsraad
geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen.

3. Samenstelling
De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. In het schooljaar
2018-2019 bestond de oudergeleding uit:
● Bastiaan Post
Lid
● Mirjam Veenstra
Secretaris
● Jozé Wolken-Bax
Voorzitter
De personeelsgeleding bestond uit:
● Marloes van Dellen
● Annemieke Pot
● Ilse Scheepstra
● Aafke Voerman

Lid
Lid (september 2018– januari 2019)
Lid (vanaf januari 2019)
Lid

De zittingsperiode van MR leden is vier jaar. Na vier jaar treden de leden af en zijn dan
direct herkiesbaar. Vanuit de OBS Meander en op voordracht van de MR is de volgende
leerkracht naar de Gemeenschappelijke MR van Openbaar Onderwijs Groningen (OOG)
afgevaardigd:
● Maaike Brunekreeft

Lid

4. Vergaderingen
Gedurende het schooljaar 2018-2019 van OBS Meander is de MR 10 keer bij elkaar
gekomen. De directie is bij alle vergaderingen aangeschoven. Daarnaast is er eenmaal
samen met de Leerlingenraad vergaderd.
5. Bespreek- / actiepunten
Met de volgende punten is na overleg ingestemd:
● Schoolgids
● Formatieplan
● Begroting
● Jaarplan
● Klassenindeling
Over de volgende punten is overlegd, meegedacht en evt. geadviseerd:
● Invulling en uitbreiding van de dependance
● Veiligheid in en rondom de school
● De verkeerssituatie rondom de school en de dependance. Hierbij is
samengewerkt met de MR van CBS De Rietzee, de Commissie Verkeer en
Veiligheid van de wijkvereniging en Veilig Verkeer Nederland.
● De groei van de school
● Het schoolplan
● Invulling van de nieuwe website
● Implementatie en invulling van MijnSchool
● Het groeiend tekort aan inval leerkrachten
De inhoud van deze punten is te vinden in de notulen van de MR die zijn gepubliceerd
op de website: http://www.obsmeandergroningen.nl

6. Tot slot
De MR is het afgelopen jaar meegegroeid met de school. Komend schooljaar wordt
opnieuw een enerverend jaar. De MR blijft enthousiast meedenken en meebeslissen
over het reilen en zeilen van Meander. Het komende jaar gaan we met net zoveel
enthousiasme aan de slag om zaken op te pakken.
Iedere ouder kan en mag zijn/haar mening en ideeën kenbaar maken bij de MR. Neem
in dat geval contact met ons op. De gegevens van de MR staan op de site van OBS
Meander. Daarnaast kunt u ons uiteraard in en om de school aanspreken. De
vergaderingen van de MR zijn openbaar, dus ben je geïnteresseerd, kom gerust langs.
In principe vergaderen we iedere 1e dinsdag van de maand. Op MijnSchool worden
eventuele wijzigingen van de vergaderdata vermeld.

Namens alle leden van de MR,
Mirjam Veenstra

