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Progress is impossible without change and 

those who cannot change their mind 

cannot change anything.  
 

~ George Bernard Shaw ~ 
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Dit jaarplan is een 
handleiding om taken en 
bevoegdheden die de 
medezeggenschapsraad 
(MR) heeft, inzichtelijk te 
maken. Daarnaast willen wij 
de achterban; u als ouder en 
personeelsleden, informeren 
over zaken die u van ons 
mag verwachten en waar wij 
aandacht aan willen 
besteden.  

Eén van de taken van de MR 
is het controleren van het 
beleid. De MR beschikt over 
een instemmings-, advies-, 
informatie- en initiatiefrecht 
ten aanzien van zaken die 

Voor u ligt het schoolplan van de medezeggenschapsraad  

van de basisschool De Paperclip. 

rondom de school spelen. Dit 
is vastgelegd in de Wet 
Medezeggenschap op Scholen 
(WMS). 

In dit jaarplan treft u een 
overzicht van onderwerpen 
aan die de MR in het 
komende jaar zal bespreken. 
Veelal zijn jaarlijks 
terugkerende zaken.  
Het jaarplan is opgesteld om 
een om een effectieve 
planning van de verschillende 
onderwerpen vast te stellen 
om daarmee op een 
zorgvuldige manier alle 
onderwerpen die de school 
aangaan te kunnen 

behandelen.  

Het jaarplan wordt jaarlijks 
aan het begin van het 
schooljaar vastgesteld.  Het 
jaarplan van de MR is, via de 
website van de school 
beschikbaar voor de ouders. 

Als u als ouder of personeel 
een onderwerp heeft wat u 
besproken wilt hebben, meld 
het dan bij één van ons. Wij 
zorgen ervoor dat er wat mee 
wordt gedaan. Dus kom naar 
ons toe met uw vragen of 
ideeën. U kunt ook mailen 
naar mr@depaperclip.nl.    

 

  

 
 
 

 
 

 

 

 Een vergaderrooster; 

 De financiële begroting; 

 Een jaarplanning ten aanzien van cyclische onderwerpen; 

 De wijze waarop de MR is georganiseerd alsmede de organisatie van 
verkiezingen. 

Het MR-jaarplan bevat o.a.: 



 

 

3  

Medezeggenschapsraad MR  ‘De Paperclip’ 
 

 

Dit doen we door: 

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

 Met onze achterban te communiceren 
over ontwikkelingen die het  onderwijs 
in de school beïnvloeden. 

 

We hanteren als uitgangspunten:  

 Dat wij een bijdrage willen leveren aan 
een school waar kwalitatief goed 
onderwijs wordt gegeven; 

 Dat wij namens ouders en personeel de 
medezeggenschap binnen de school 
willen invullen;    

 Dat wij, als vertegenwoordiger van 
personeel en ouders, invloed willen 
uitoefenen op beleid dat in school door 
de schoolleiding, namens het bevoegd 
gezag wordt gevoerd;    

 Dat wij niet alleen beleidsvoorstellen 
van de directie, namens het bevoegd 
gezag willen beoordelen, maar 
daarnaast ook, indien nodig, zelf met 
ideeën zullen komen door middel van 
gevraagd en ongevraagd advies;  
 

vragen, opmerkingen en reacties van 
ouders en personeel; 

 De agenda en notulen voor ouders en 
personeel inzichtelijk zijn op de 

 

 De contacten met ouders en personeel 
onderhouden en open staan voor 
vragen, opmerkingen en reacties van 
ouders en personeel; 

 De agenda en notulen voor ouders en 
personeel inzichtelijk zijn op de 
website. 

 

Missie en visie MR 
De MR heeft als doel, om actief over 

beleidsmatige zaken mee te denken en op 
een positieve manier invloed uit te 
oefenen op het schoolbeleid door 

gevraagd of ongevraagd advies te 
geven. We willen een constructieve 

bijdrage leveren aan het op- en bijstellen 
van beleidsstukken en zorgen voor een goed  

geïnformeerde achterban.  

 

Luisteren naar elkaar, 
overleggen met elkaar  

en besluiten nemen. 

De missie van de MR van De 
Paperclip luidt als volgt:  

”Samen het beste uit 
ieder kind halen.” 

overleggen met elkaar  en 
besluiten nemen. 
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De MR wordt rechtstreeks uit en door de personeelsleden en uit en door de ouders 

gekozen volgens de bepalingen van het MR-reglement. De MR bestaat dus uit een 

oudergeleding (OMR) en een personeelsgeleding (PMR) en hebben een gelijke verdeling 

in de MR. MR-leden hebben zitting voor een periode van 3 jaar. Na de zittingsperiode 

treedt een lid af en kan worden herkozen of er kan een nieuw lid zijn/haar plaats 

innemen. De directeur van de school, het bevoegd gezag, maakt geen deel uit van de MR. 

Het aantal leden waaruit de MR bestaat is afhankelijk van de grootte van de school.  

 

Op ’De Paperclip’ zijn in totaal zes leden lid van de MR. 

 

Namens de ouders (oudergeleding): 

 kinderen in functie zittingstermijn 

Bianca Eickholt groep 4 en 7 voorzitter 2013 - 2016 

Ronald Filmer groep 2 en 4  2014 - 2017 

Monique Stoffers groep 2 en 4  2015 - 2018 

 

Namens de personeelsleden (personeelsgeleding): 

 leerkracht functie zittingstermijn 

Marjo van der Knoop groep 8  2013 - 2016 

Lenny Schuijt groep 4  2014 - 2017 

Hanneke Smit groep 1/2 notulist / 
secretaris 

2015 - 2018 

 

 

Wie heeft er zitting in de MR? 
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Procedures: 
 
Om er voor te zorgen dat 
de juiste procedures 
worden doorlopen en de 
termijnen worden behaald, 
zijn er afspraken gemaakt:  
 
Alle te agenderen stukken 
dienen 14 dagen voor de 
vergaderdatum in het bezit 
te zijn van het secretariaat 
van de MR en worden voor 
de eerstkomende en 
eventueel noodzakelijker 
volgvergaderingen 
geagendeerd. Bij het 
begeleidend schrijven 
wordt aangegeven welke 
bevoegdheid van 
toepassing is op het 
betreffende stuk.  
  

Elk onderwerp dat in de 
vergadering besproken is 
en nog toelichting behoeft, 
komt terug in de 
eerstvolgende vergadering. 
Een mondelinge toelichting 
tussentijds behoort ook tot 
de mogelijkheden. Een 
juiste afstemming tussen 
alle leden van die partijen 
is dan noodzakelijk.  
 
 

Werkgroepen: 
 
Om de belasting van de 
leden van de MR te 
verdelen, kunnen er 
binnen de MR 
werkgroepen worden 
geformeerd. Voor het 

samenstellen van deze 
werkgroepen wordt er 
gebruik gemaakt van de 
specialismen en interesses 
van de leden van de MR.  
 
 

Scholing: 
 
Elk jaar biedt de MR zijn 
leden de mogelijkheid tot 
scholing aan.    
 

Hoe gaan we te werk? 

Onze vergaderdata 
8 september 2015 

- 

13 oktober 2015  

- 

24 november 2015  

- 

26 januari 2016 

- 

15 maart  2016 

- 

10 mei 2016 

- 

28 juni 2016 

 

Interessant? 

Wilt u zelf een vergadering 

bijwonen en/of deelnemen 

aan de MR? 
 

Kom dan langs bij onze 

openbare vergaderingen op 

school. 

 

Of stel je kandidaat bij 

nieuwe MR-verkiezingen. 
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Bovenstaande activiteitenkalender is gevuld met een aantal verplichte 
onderwerpen die vanuit de Wet Medezeggenschap Onderwijs behandeld dienen 
te worden door de MR. Daarnaast zijn er een aantal vaste onderwerpen dan wel 
actie punten voor de MR, die je eveneens in de activiteitenkalender terugvindt.  

Speerpunten MR  

De MR heeft voor het schooljaar 2015-2016 een aantal speerpunten 
geformuleerd:  

 Communicatie    
 Kwaliteit onderwijs & schoolresultaten    
 Profilering MR    
 Zorg en Passend Onderwijs    

 Veiligheid op en rondom school    

Jaarplanner Medezeggenschapsraad De Paperclip 

Maand: Onderwerpen: 

augustus   
    

september Taakverdeling MR 

Schoolontwikkelplan 

oktober Beleid ontwikkelingsperspectief 
  Jaarverslag Paperclip 

november  
  

 december   

    

januari   

februari   

    

maart   

    

april Afredende leden? Herkiesbaar/verkiezingen uitschrijven 

  Formatieplan 
  Jaarverslag MR 

mei Vakantierooster 
  Financien/begroting 

juni Jaarplanning 
  Schoolgids 
  Vaststellen vergaderdata komend schooljaar 
  Zorgstructuur 

juli   
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Op grond van Bijlage 11A van de CAO PO 2013, heeft de MR recht op gelden 
volgens de volgende staffel.  

Aantal leeringen per school Bedrag per school basisonderwijs 

0 - 250 € 927,00 

250 - 750 € 1.545,00 

750 - 1250 € 2.163,00 

1250 of meer € 2.780,00 

Onze MR valt onder de 1e categorie en heeft recht op € 927,00  
 
Op verzoek van de MR kan het bestuur of de directie aanvullende gelden 
beschikbaar stellen. De middelen worden beschikbaar gesteld na overhandiging 
van een activiteitenplan waaruit blijkt hoe de faciliteiten worden ingezet. Voorts 
dient de MR verantwoording af te leggen voor inzet van de gelden door middel 
van een jaarverslag.  
 
De MR is overeengekomen met bestuurder van de Paperclip om slechts 500 euro  
als begroting op te nemen. Het recht op 927,00 blijft bestaan, zoals de COA stelt. 
Op verzoek van de MR kan het bestuur aanvullende gelden beschikbaar stellen. 
Denk bijvooorbeeld aan inhuren van externe deskundige. Voorts zullen alle gelden 
die overblijven terugvloeien naar de kas van de school.  
 

Begroting 2015 - 2016 

 
BEGROOT 
2015-
2106  

OMSCHRIJVING  TOELICHTING  

€ 10,00  Administratiekosten  
Als er toch iets verzonden moet 
worden.  

€ 250,00  Cursussen  Zoveel mogelijk via Flore laten lopen 

€ 130,00 Abonnementen 
 

€ 90,00 
 
Afsluiting schooljaar Afscheid 
leden  

 

€ 20,00  
Onvoorzien / Diversen  

  

Dit spreekt voor zich. 

€ pm  Inhuren deskundige(n)  
Bij abonnement  AOb hebben wij 
ongeveer 4 uur dienstverlening. 
Additionele uren: ± € 165,- p/u 

€ 500,00  
 
TOTAAL uitgaven    
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We hopen dat u na het lezen van dit 
jaarplan van de MR een duidelijk 

beeld heeft gekregen van waar we 

zichtbaar en soms minder zichtbaar 

mee bezig zijn, allemaal om de 

kwaliteit van de school voor zowel de 

kinderen, leraren en ouders op een 

goed peil te waarborgen. 

Indien er vragen en/of opmerkingen zijn, 

aarzel dan niet om ons aan te spreken of 

contact op te nemen via mr@depaperclip.nl 
 

Mauris laoreet elit sed dolor. 

 

MR De Paperclip 

Van Eedenplein 7 

1702 GW Heerhugowaard 

MR@depaperclip.nl 

MR-Team 

Marjo van der Knoop 

Lenny Schuijt 

Hanneke Smit 

Bianca Eickholt 

Ronald Filmer 

Monique Stoffers 


