
ACTIVITEITENPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
OMBS ZIEZO  
SCHOOLJAAR 2019/ 2020 
 
Woord vooraf 
 
Dit activiteitenplan heeft betrekking op schooljaar 2019/ 2020. De inhoud is vastgesteld door 
de ouder- en personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad van OMBS ZieZo. Dit plan is 
bestemd voor het bestuur, de school, directie, leerkrachten en ouders, zodat zij kunnen lezen 
op welke manier wij vorm geven aan onze taak. 
 
Hoofdstuk 1. Missie en visie van de MR 
 
Als MR zorgen we dat het geluid van ouders en personeel doorklinkt in het beleid van OMBS 
ZieZo. Dit doen we door: 
- beleid te bespreken en daarbij te fungeren als sparringpartner. 
De voorstellen van de directie worden door ons beoordeeld en we maken gebruik van ons 
advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht. 
- niet alleen beleidsvoorstellen van de directie te beoordelen, maar daarnaast ook, pro-actief, 
zelf met ideeën zullen komen middels gevraagd en ongevraagd advies. 
- samenwerking en verbinding met onze achterban. 
De MR communiceert met ouders en leerkrachten over belangrijke zaken die te maken 
hebben met het schoolbeleid. 
 
Als uitgangspunten hanteren we dat 
- we als MR namens ouders en personeel de medezeggenschapsfuncie binnen de school 
willen invullen; 
- we nauw contact met ouders en leerkrachten willen en open staan voor vragen, 
opmerkingen en reacties van ouders en leerkrachten; 
- we, als vertegenwoordiger van ouders en leerkrachten, invloed willen uitoefenen op het 
beleid dat op school wordt gevoerd; 
- voor individuele zaken ouders of leerkrachten rechtstreeks met de directie contact moeten 
opnemen; 
- de vergaderingen openbaar zijn, tenzij de MR anders besluit. Voor elke vergadering is het 
voor ouders mogelijk om van 19.15 – 19.30 punten die betrekking hebben op leef-, leer- en 
werkklimaat voor leerlingen en leerkrachten te bespreken met de MR; (graag van te voren 
aanmelden bij de secretaris) 
- in geval er zaken besproken worden van vertrouwelijke aard, er een besloten gedeelte 
wordt ingelast. Hierbij zijn aanwezig de MR-leden, zonodig de directeur en eventueel door de 
MR genodigden. Van het besloten deel wordt een apart verslag opgemaakt; 
- de notulen en agenda in te zien zijn via de site van de school: www.ombsziezo.nl. 
 
  



Hoofdstuk 2. Samenstelling en taakverdeling van de MR 
 
Natasja van de Geijn Oudergeleding 
Micha de Gier  Oudergeleding  Voorzitter 
Jacqueline Meerding Oudergeleding 
Jef Schoonen  Oudergeleding  Vicevoorzitter 
José van den Bemd Personeelsgeleding 
Brigit van Nassau Personeelsgeleding 
Lucia Rozendal  Personeelsgeleding Secretaris en penningmeester 
Arnout Visschedijk Personeelsgeleding  
 
Per thema zijn er werkgroepen geformeerd, alle werkgroepen hebben als doel dat ze 
fungeren als klankbordgroep en verslag doen aan de andere leden van de MR. In principe 
verdiepen werkgroepleden zich met name in de bijbehorende documenten en stellen 
hierover vragen in de MR. Zij zijn/ worden ‘specialisten’. Uiteraard is iedereen vrij om ook 
andere documenten door te nemen. 
 
De werkgroepen zijn als volgt ingedeeld laatste update invoegen: 

• ARBO: Arnout en Jef 
- Doornemen van Risico Inventarisatie en Evaluatie.  
- Instemmen met de conclusies van RI&E 

• Verkiezingen/rooster van aftreden: Natasja en Arnout 
- Het tijdspad in de gaten houden, coördineren van de verkiezingen 

• Personele en financiële begroting: Brigit, Arnout en Jef 
- Het nascholingsplan is hierin een onderdeel van geworden 
- Werkgroep neemt zelf initiatief om directie te adviseren o.a. op het gebied van 

ICT, Materialen en Methoden, Personeel . We willen deze zaken terugzien in het 
meerjarenplan en begroting. We bekijken de begroting niet alleen op hoofdlijnen. 
We willen een langetermijnvisie zien. We willen ons niet alleen richten op de 
cijfers, maar ook op de achterliggende visie. 

• Schoolgids: José, Micha en Natasja 
- Inhoud van de schoolgids controleren 
- Daarnaast willen we meedenken over het toegankelijker maken van de 

schoolgids en ervoor zorgen dat de schoolgids minder financiën en werk vergt 
• Schoolplan/jaarplan: Brigit, Micha, Jacqueline en Lucia 

- Controleren van het schoolplan/jaarplan 
- Directie ondersteunen de gestelde doelen smart te formuleren 

• Cursussen MR leden: Arnout 
- Inventarisatie van de behoefte aan nascholing MR leden 

• Passend Onderwijs: Jacqueline en Arnout 
- Ouders informeren over Passend Onderwijs 
- Bewaking Passend Onderwijs op ZieZo 
- Zitting nemen in de werkgroep en contact onderhouden 

• Lief en Leed MR: Lucia, Natasja 
- Verzorgen van kaarten e.d. ter attentie van team, bij geboorte en ziekte namens 

de MR 
 
  



Hoofdstuk 3. Thema’s, onderwerpen en prioriteiten van de MR 
zie jaarplanning 
 
Hoofdstuk 4. Professionalisering en scholing van de MR 
Voor nieuwe MR-leden wordt in principe elk jaar een basiscursus door de GMR 
georganiseerd. Andere scholing is altijd mogelijk indien gewenst en goedgekeurd door de MR.   
 
Hoofdstuk 5. Inzet uren 
We hanteren de standaard cao-afspraken. 
 
Hoofdstuk 6. Inzet budget 
Zie begroting 
 
Hoofdstuk 7. Jaarplanning 
 
Vergaderdata van de MR in schooljaar 2018/ 2019: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hoofdstuk 8. Contacten  
Dit verdiend nog aandacht, momenteel is wordt er na elke vergadering een verslagje in de 
Nieuwsbrief gezet en de goedgekeurde notulen en het jaaroverzicht worden op de website 
van school gepubliceerd. 
 
  

datum 
Dinsdag 18 september ‘18 
woensdag 7 november ‘18 
Dinsdag 11 december ‘18 
Donderdag 31 januari ‘19 
Woensdag 13 maart ‘19 
Donderdag 11 april ’19 
Dinsdag 21 mei ‘19 
woensdag 19 juni ‘19 
Hei-dag… 



Hoofdstuk 9. Verkiezingen MR 
 
Deelname aan de MR kent een cyclus van 3 jaar, na 3 jaar kan een lid zich herkiesbaar stellen. 
Wanneer er een vacature ontstaat, wordt deze genoemd in de notulen, gepubliceerd op de 
website van de school en in de nieuwsbrief. Indien er meerdere kandidaten op de vacature 
reageren, wordt een stemming georganiseerd. 
 
Het huidige rooster van aftreden ziet er als volgt uit: 
Naam   Geleding  Zitting vanaf  Zitting tot 
Natasja van de Geijn Oudergeleding  september ’16  september ‘19 
Micha de Gier  Oudergeleding  september ’18  september ‘21 
Jacqueline Meerding Oudergeleding  september ’18  september ‘21 
Jef Schoonen  Oudergeleding  september ’17  september ‘20 
José van den Bemd Personeelsgeleding september ’16  september ‘19 
Brigit van Nassau Personeelsgeleding september ’15  september ‘21 
Lucia Rozendal  Personeelsgeleding september ’14  september ‘20 
Arnout Visschedijk Personeelsgeleding september ’09  september ‘21 
 
Hoofdstuk 10. Tot slot 
Elk schooljaar bespreken we het activiteitenplan van het komende schooljaar op de eerste 
MR-vergadering en stellen in de het dan vast op de tweede MR-vergadering. 
 
Bijlagen: Huishoudelijk reglement van de MR 2017 

Jaarplan 2017/2018  
    
 
 


