
Jaarplan 2021-2022

Medezeggenschapsraad

CBS De Vliet Klaaswaal



Missie en Visie

De MR stelt zich ten 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, op een participerende manier. Dit wil zeggen dat we graag vroegtijdig op een
constructieve manier meedenken en niet alleen een controlerende functie hebben. We willen een
bijdrage leveren aan (het bijstellen van) beleidsstukken en zorgen voor een goed geïnformeerde
achterban.

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 we namens ouders en personeel de medezeggenschap binnen de school willen invullen;
● Dat we, als vertegenwoordiger, van personeel en ouders, invloed willen uitoefenen op beleid

dat in school door de schoolleiding, namens het bevoegd gezag wordt gevoerd;
● Dat we 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;

● De contacten met ouders en personeel onderhouden en openstaan voor vragen,
opmerkingen en reacties van ouders en personeel.

Leden MR

Onze MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. Zittingstermijn is drie jaar. Dit kan na de
termijn worden verlengd indien het lid zich herkiesbaar stelt. In onderstaande tabel is een overzicht
te vinden van de leden van de MR, inclusief contactgegevens en zittingstermijnen.

Naam Geleding Contact Rol
Zitting
sinds

Zitting
tot

Elma van den Hoek Ouders elmavandenhoek@hotmail.com Voorzitter 1-aug-21 1-aug-24

Michael Flanderijn Ouders michael.flanderhijn@vanoord.com 1-aug-23

Marjolein Fokkinga Leerkrachten m.fokkinga@csgdewaard.nl Secretaris

Jenneke de Oude Leerkrachten j.deoude@csgdewaard.nl 1-aug-21 1-aug-24

De MR is ook bereikbaar via: MR.devliet@csgdewaard.nl.
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Vergaderdata 2021-2022

MR de Vliet heeft 5 vergaderdata per schooljaar. Indien tussentijds nodig blijkt kan een extra
vergadering worden ingepland.

Vergaderdata 2021-2022

2 september 2021

9 november 2021 (extra vergadering)

14 december 2021

22 februari 2022

22 maart 2022 (extra vergadering)

? mei 2022 (nog te plannen)

? juni 2022 (eventuele extra vergadering)

Onderwerpen MR

De speerpunten van de MR van 2021-2022 zijn:

● Betrokken team en ouders, die ons weten te vinden en de dialoog met ons aangaan;
● Open communicatie, waarbij we onze zichtbaarheid verhogen;
● De Vliet is een veilige omgeving;
● Prettige werksfeer voor leerkrachten behouden;
● Doorzetten van de stijgende lijn van de kwaliteit van onderwijs;
● Werken aan meer leerlingen en de Vliet ontwikkelen tot een kindcentrum.



Jaarplan MR De Vliet

ONDERWERP Cyclus MAAND INITIATIEFNEMER INFORMATIE INSTEMMING ADVIES

September 2021     

Jaarplan MR (2020-2021) definitief vaststellen Jaarlijks sep-21 MR Instemming (vergadering)

Begroting Ouderraad (OR) (2021-2022) Jaarlijks September/Oktober 2021 Penningmeester OR Instemming

Financieel jaarverslag OR (2020-2021) Jaarlijks September/Oktober 2021 Penningmeester OR Instemming

December 2021     

Jaarverslag MR (2020-2021) Jaarlijks dec-21 secretaris MR Instemming (vergadering)

Jaarverslag school (2020-2021) Jaarlijks dec-21 directeur Informatie (vergadering) - reeds in juni 2021 gedaan

Begroting (2020-2021) Jaarlijks dec-21 directeur Informatie (vergadering) - reeds in juni 2021 gedaan

Financieel Jaarverslag (2020-2021) Jaarlijks dec-21 directeur Informatie (vergadering)

Bespreken missie / visie MR Jaarlijks dec-21 MR Vergadering

Rooster aftreden MR-leden Jaarlijks dec-21 MR Vergadering

Februari 2022     

Eigen functioneren MR Jaarlijks feb-22 MR Informatie (vergadering)

Verkeersveiligheid Jaarlijks feb-22 MR Vergadering

Mei 2022     

Trendanalyse cito januari Jaarlijks mei-22 directeur Informatie (vergadering)

Analyse IEP groep 8 Jaarlijks mei-22 directeur Informatie (vergadering)

Resultaten enquête kwaliteit/veiligheid Jaarlijks mei-22 directeur Informatie (vergadering)

Juni 2022     



Formatieplan (2022-2023) Jaarlijks Mei/Juni 2022 directeur instemming personeel (vergadering)

Jaarplanning school (2022-2023) Jaarlijks mei-22 directeur Advies (vergadering)

Schoolgids (2022-2023) Jaarlijks Mei/Juni 2022 directeur Instemming (vergadering of toesturen)

Het jaarplan is richtinggevend en kan lopende het schooljaar worden aangepast met goedkeuring/overleg MR en directie De Vliet.


