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Organisatie:
De medezeggenschap is geregeld conform de Wet Medezeggenschap Onderwijs
(WMO) en de van kracht zijnde medezeggenschapsreglementen. Op schoolniveau is
er een medezeggenschapsraad (MR), op bovenschools niveau is er een
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De MR van basisschool Den
Duin bestaat uit acht personen: vier ouders van leerlingen en vier teamleden van
deze school. Op de volgende pagina kunt U de samenstelling van de MR
terugvinden. De zittingsduur van MR leden is 3 jaar. Na afloop van deze drie jaar
worden er verkiezingen uitgeschreven om de vrijgekomen plaats weer in te vullen.
De MR heeft een voorzitter, een secretaris, tevens notulist en een penningmeester.
De voorzitter en de secretaris stellen samen de agenda voor de vergadering op. De
voorzitter leidt de vergaderingen. De secretaris draagt zorg voor de plaatsing van
agenda, de notulen en bijbehorende stukken in de dropbox. De notulist maakt van
iedere vergadering een conceptverslag en verstuurt deze aan de MR- leden ter
goedkeuring. Eén week na de vergadering wordt het goedgekeurde verslag (de
notulen) geplaatst op de site van “Den Duin” en in de dropbox. De secretaris stuurt
het goedgekeurde verslag aan de directeur van basisschool Den Duin en de
Algemeen Directeur.
De directeur van de Den Duin bezoekt op uitnodiging van de MR de MRvergadering; zij heeft een informerende rol binnen deze vergadering. De volgorde
van de te bespreken agendapunten van de MR- agenda wordt in overleg met de
directeur vastgesteld, zodat de directeur alleen het eerste of het laatste deel van de
vergadering hoeft bij te wonen.
Contactgegevens:
Algemeen e-mailadres: mr@denduin.nl
Secretariaat: Toos Verschure, toosverschure@skod.org
Voorzitter: Jos Schretlen, josschretlen@skod.org
Website van school: www.denduin.nl
De missie van onze MR:
De MR is een kritisch, pro-actief en goed geïnformeerd orgaan, dat door
transparante communicatie de belangen behartigt van personeel, leerlingen en
ouders. Goed onderwijs in een veilige en vertrouwde omgeving staat daarbij voorop.
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De visie van onze MR:
De medezeggenschapsraad wil mede vorm geven aan het beleid van de school en
bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid.
Dit doen we door:
➢ De (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken
van ons advies, instemmings-, informatie en initiatiefrecht.
➢ Actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen,
die het onderwijs op de school beïnvloeden. School maken we immers
samen.
➢ Een bijdrage te leveren op schoolniveau via de MR door voorstellen te doen.
Centraal staat daarbij hoe we kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot
zelfstandige personen, die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor
zichzelf, hun omgeving en de samenleving.
Als uitgangspunten hanteren we dat:
➢ We namens ouders en personeel de medezeggenschap binnen Basisschool
Den Duin willen invullen.
➢ We, als vertegenwoordiger van personeel en ouders, invloed willen uitoefenen
op het beleid dat door Basisschool Den Duin wordt gevoerd.
➢ We niet alleen beleidsvoorstellen van de school willen beoordelen maar
daarnaast ook, indien nodig, zelf met ideeën komen middels gevraagd en
ongevraagd advies.
➢ We contacten met ouders en personeel onderhouden en open staan voor
vragen, opmerkingen en reacties van ouders en personeel. Daarnaast
benaderen we ook actief de achterban om vragen, opmerkingen en reacties te
krijgen.
➢ De vergaderingen openbaar zijn, tenzij onderwerpen vertrouwelijk zijn.
➢ De notulen voor ouders en personeel beschikbaar zijn: ca. 1 week na de MR
vergadering zijn de notulen op de website van de school (www.denduin.nl) te
lezen.
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Samenstelling MR Den Duin 2017-2018
Teamgeleding

Oudergeleding

Jos Schretlen
voorzitter

Anton Jansen
Penningmeester

Fieke Lucassen
Toos Verschure
secretaris

Maurice Luijckx
Jurjen Sponselee
Vice-voorzitter / tevens GMR-lid
Danny Schapers

Suzanne Bosters

Jurjen heeft aangegeven aan het einde van het schooljaar zijn zitting in de GMR niet
te kunnen voortzetten.
Zie voor de nieuwe samenstelling en taakverdeling voor 2017-2018 het schema
hieronder:
Teamgeleding

extra taak

lid sinds
(schooljaar)

aftredend in
(schooljaar)

Jos Schretlen

voorzitter

2013-2014

2017-2018

Fieke Lucassen

lid

2015-2016

2017-2018

Toos Verschure

lid

2005-2006

2018-2019

Suzanne Bosters

lid

2015-2016

2017-2018

Oudergeleding

extra taak

lid sinds
(schooljaar)

aftredend in
(schooljaar)

Anton Jansen

Penningmeester

2014-2015

2020-2021

Maurice Luijckx

Lid

2015-2016

2017-2018

Jurjen Sponselee

GMR-lid

2016-2017

2018-2019

Danny Schapers

lid

2016-2017

2018-2019
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Intern overleg
De MR is in het schooljaar 2017-2018 zes keer bijeengeweest ten behoeve van
reguliere vergaderingen. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Er is geen
gebruik gemaakt door de achterban om een vergadering bij te wonen.
De MR heeft ingestemd met:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Continuerooster
Taaktoedelingsbeleid;
Schoolplan
Jaarplan basisschool Den Duin 2017-2018;
Schoolgids en schoolkalender;
Financieel overzicht MR;
Jaarverslag MR;
Activiteitenplan MR (rolagenda)

De MR heeft geadviseerd m.b.t.:
➢ Vakantierooster
➢ Andere schooltijden (MR neemt deel aan de werkgroep)
➢ Formatieplan
De MR heeft ter informatie ontvangen en besproken:
➢ Financiële jaarrekening basisschool Den Duin;
➢ Begroting basisschool Den Duin
➢ TSO
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Verder zijn in de MR vergadering o.a. de volgende onderwerpen aan de orde
geweest:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Opbrengstenanalyse Cito
Rekenbeleidsplan
ICT beleidsplan
Verkiezingen en taakverdeling MR
Jaarverslag SKOD
Cito/juni screenings
Evaluatie jaarplan 2017-2018
Profilering en PR voor basisschool Den Duin
Snappet
Coöperatief leren
3de kleutergroep
Groepen met extra aandacht
Bibliotheek evaluatie
Leerlingeninstroom
Verlengde schooldag

Externe contacten
Jurjen Sponselee van de oudergeleding is tevens lid van de GMR van SKOD. Hij
vertegenwoordigt daar, bij de 6 reguliere vergaderingen, de MR van basisschool Den
Duin.
Annelies d’Hooghe is voorzitter van de OR van basisschool Den Duin.
PR/communicatie
De MR heeft een flyer, waarin elk lid zich voorstelt. De flyer staat op de website en
wordt o.a. uitgedeeld tijdens het koffieschenken op de ouderavonden. De ouders
worden rechtstreeks aangesproken en van informatie voorzien. Op deze manier krijgt
de MR meer “gezicht”. Het “koffieschenken” wordt ook gebruikt om een enquête te
houden of over een vastgesteld onderwerp vragen te stellen. Ideeën zijn natuurlijk
altijd welkom en worden mee teruggenomen.
De MR leden ontvangen van de OR en de GMR de notulen.
De berichtgeving in de Duinbode verzorgen wij in de vorm van tweets: kernachtige
informatie over de belangrijkste issues binnen de MR op dat moment.
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Deskundigheidsbevordering
Dit schooljaar hebben Maurice en Danny de cursus Basis Medezeggenschap van de
Algemene Onderwijsbond (AOB) gevolgd. In deze cursus wordt vooral veel aandacht
besteed aan de Wet Medezeggenschap en de rol van de MR.

Het komende schooljaar (2018-2019)
Naast alle wettelijk te behandelen stukken hebben we het komende schooljaar het
volgende op de agenda staan:
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Investeringsplan
ICT beleidsplan
Continuerooster evaluatie
Evaluatie schoolbibliotheek
Evaluaties uit het jaarplan 2017-2018:
➢ Coöperatief leren
➢ Snappet
➢ Groepen met extra aandacht
➢ Verlengde schooldag
➢ 3de Kleutergroep
Profilering en PR Den Duin
Vervangingsproblematiek
Leerlinginstroom
Formatie groepen
Meerjarig schoolplan
Strategisch beleidsplan SKOD

Tot besluit
In het afgelopen jaar hebben we als MR het nodige “werk” verzet. We hebben niet
alleen op de verplichte documenten geadviseerd en ingestemd, maar hebben ook
gebruik gemaakt van ons initiatiefrecht en hebben o.a de veiligheid, de identiteit, de
leerlingeninstroom en de formatie van de groepen nogmaals op de agenda gezet.

Made, november 2018
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