
MR Jaarplan 2022 – 2023 | Paus Johannesschool 

  

MR JAARPLAN 2022-2023 



MR Jaarplan 2022 – 2023 | Paus Johannesschool 

Inhoud 
1. INLEIDING ....................................................................... 2 

2. WAT EN WIE IS DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD? .............. 2 

2.1. Waarom bestaat er een MR?......................................... 2 

2.2. Vaste taken binnen de MR ............................................ 2 

2.3. Wie is de MR van de Paus Johannes? ............................ 3 

2.4. Waar staan wij voor? ..................................................... 3 

2.5. Wat zijn reguliere instem- en adviesonderwerpen? ..... 3 

3. DOELSTELLINGEN EN JAARKALENDER VOOR 2022 - 2023 .. 4 

3.1. Doelen vanuit Schooldirectie ......................................... 4 

3.2 Speerpunten vanuit de MR ............................................. 4 

3.3. MR-jaarkalender 2022 - 2023 ........................................ 4 

4. MR VERGADERINGEN EN COMMUNICATIE ....................... 5 

4.2. Communicatie tussen MR en belanghebbenden .......... 6 

5. MR-VERKIEZINGEN EN AFTREDEN, MR-DESKUNDIGHEID .. 6 

5.2. Werkwijze verkiezing ..................................................... 6 

5.3. MR-deskundigheid ......................................................... 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INLEIDING  
Het jaarplan beschrijft hoe de Medezeggenschapsraad (MR) binnen de Paus Johannes werkt op gebied van organisatie, 
communicatie en samenwerking met de school. Daarnaast is het streven om elk schooljaar specifieke doelstellingen te 
benoemen en hierbij aan te geven welke activiteiten zij hiervoor onderneemt.  
Het plan is bestemd voor de MR zelf als leidraad en planning voor haar werkzaamheden, alsook voor haar achterban 
(ouders, personeel) om inzicht te geven in haar functioneren en gestelde doelstellingen. Dit plan wordt elk jaar 
geactualiseerd bij aanvang van het schooljaar.  
 

2. WAT EN WIE IS DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD?  

2.1. Waarom bestaat er een MR?  
Een MR op school is verplicht, en alle rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen 
(WMS). Onze MR bestaat uit zes personen uit twee geledingen.  
 
De geledingen hebben gezamenlijke maar ook individuele instemmingsbevoegdheden. Meer uitleg over de MR is te 
vinden verderop in dit jaarplan.  
 
De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen, die met het beleid van de school te 
maken hebben. Dit betreft bijvoorbeeld het vaststellen of wijzigen van schoolgids, besteding van middelen, 
verbeteringen in het onderwijs, (informatie)veiligheid op school en langdurige samenwerkingsverbanden.  
 

2.2. Vaste taken binnen de MR  
De MR kent een aantal vaste taken, dat onder de leden worden verdeeld: voorzitter (in de regel uit de oudergeleding), 
vicevoorzitter en een secretaris.  
 
Voorzitter  

• Voorbereiden van de vergadering;  

• Voorzitten van de vergadering (openen, schorsen, heropenen, sluiten en het leiden van de vergaderingen);  

• Spreekbuis tijdens externe contacten van de medezeggenschapsraad;  

• Onderhouden structureel MR-overleg met de directie;  

• Eerste aanspreekpunt voor de ouderraden 

• Verantwoordelijk voor de mailbox 
 
Vicevoorzitter  

• Neemt in afwezigheid van voorzitter zijn/haar taken over;  

• Draagt zorg voor de financiële zaken van MR  
 
Secretaris  

• Opstellen conceptagenda en verspreiden van agendastukken  

• Verwerken in- en uitgaande post;  

• Archivering van MR-stukken;  

• Jaarlijks updaten MR-jaarplan;  

• Opstellen MR-jaarverslag  
 
Overige leden  

• Opstellen notulen roulerend 
 
Van bovenstaande taakverdeling kan worden afgeweken wanneer hier een meerderheid van de MR mee instemt.  
Te denken valt aan bijvoorbeeld een vast MR-lid welke het gehele jaar de notulen voor zijn of haar rekening neemt.  

Werken 
met 

aandacht 



MR Jaarplan 2022 – 2023 | Paus Johannesschool 

2.3. Wie is de MR van de Paus Johannes?  
De huidige MR bezetting is: 
 

Naam Rol Soort 

Mike Oudejans Voorzitter Ouder 
Suzanne Slort  Ouder 
Rosemary Kracht  Ouder 
Mirja Siekerman  Leerkracht 
Eelkje Jongkind-Schuurman  Leerkracht 
Rachel van Diepen  Leerkracht 

 
De MR is geen statische raad. Leden zijn voor een periode actief als MR-lid en worden dan opgevolgd. Meer informatie 
over toetreden, aftreden en verkiezingen vindt u verderop in dit plan. 
 

2.4. Waar staan wij voor?  
De MR wil een positieve bijdrage leveren aan de beleidsvoering van de Paus Johannes. Zij doet dit door:  

• Gebruik te maken van haar algemene rechten (overleg-, initiatiefrecht en informatierecht) en bijzondere 
rechten (instemmings- en adviesrecht) op beleidsmatige onderwerpen, waarbij zij de belangen van leerlingen, 
ouders en personeel goed weet te behartigen.  

• Initiatief te nemen om zaken bespreekbaar te maken.  

• Transparant te zijn in haar handelswijze en keuzes.  
 
De MR wil zich daarbij de komende jaren verder ontwikkelen door de volgende punten op te pakken:  

• Toegankelijk en zichtbaar te zijn voor ouders en personeel van de school, o.a. door te communiceren in de 
maandinfo en op de website en te participeren in bijvoorbeeld (na)schoolse activiteiten en/of ouderavonden.  

• Duidelijk te zijn in haar visie en doelstellingen door jaarlijkse speerpunten en planning te benoemen in de vorm 
van dit jaarplan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5. Wat zijn reguliere instem- en adviesonderwerpen?  
Een aantal onderwerpen staat vast op de agenda van de MR en keren jaarlijks (of anderszins periodiek) terug:  
 
Onderwerpen ter instemming1 , o.a.:  

• Diverse IKC-ontwikkelingen [MR geheel] 

• Schoolplan2 en jaarlijkse bijlage [MR geheel]  

• Onderwijskundige doelstellingen [MR geheel]  

• SchoolOndersteuningsPlan [MR geheel]  

• Beleid t.a.v. verwerken van en de bescherming van persoonsgegevens [MR geheel]  

• Samenstelling van de formatie [PG]  

• Nascholing personeel [PG]  

• Taakverdeling resp. de taakbelasting binnen het personeel [PG]  

• Hoogte vrijwillige ouderbijdrage [OG]  

• Schoolgids [OG]  

• Vaststelling onderwijstijd/lestijd (OG)  
 
Onderwerpen ter advisering, o.a.:  

• Diverse IKC-ontwikkelingen [MR geheel] 

• Hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid, waaronder de voorgenomen bestemming van de middelen  

• Vakantierooster³  

• Samenwerkingsrelaties  

• Concrete taakverdeling binnen de schoolleiding  
 
Onderwerpen waarover de MR periodiek informatie ontvangt, o.a.:  

• Het jaarplan en de bijbehorende begroting (beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en 
onderwijskundig gebied), jaarlijks;  

• Jaarverslag Allente, jaarlijks voor 1 juli;  

• GMR-aangelegenheden  
 
Intern MR:  

• Uittreed rooster en verkiezingen MR  

• Taakverdeling MR  

• Vaststellen jaarplan MR  

• Jaarverslag MR  

• Evaluatie taken MR afgelopen schooljaar  
 
 
1Instemming is een MR-recht dat afhankelijk van het onderwerp is voorbehouden aan de MR als geheel, de personeelsgeleding [PG] of de oudergeleding [OG]. 
2 Hierin is voor vier jaar vastgelegd hoe de school het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en de bewaking en verbetering van het onderwijs heeft geregeld. 
3 De MR kan de directie adviseren. Instemming vindt Allente breed vanuit de GMR plaats. 
 

  

Veilig Betrokken Plezier 
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3. DOELSTELLINGEN EN JAARKALENDER VOOR 2022 - 2023  

3.1. Doelen vanuit Schooldirectie  
De doelstellingen van de school voor schooljaar 2022 - 2023 zijn hieronder kort samengevat. In de rechterkolom staat 
de relevante actie van de MR. 
 

Doelstellingen Paus Johannes  Actie MR 
Schoolgids ’22-’23  Monitoring en toetsing van naleving afspraken in 

schoolgids 
Ontwikkeling nieuw schoolconcept vanwege 
samengaan met Phoenix 

Monitoring voortgang. Bewaken belang kinderen, 
leerkrachten en communicatie/betrokkenheid ouders 

 

3.2 Speerpunten vanuit de MR 

De MR heeft voor het schooljaar 2022 - 2023 een aantal speerpunten bepaald waar extra aandacht aan wordt 
besteedt. Dit zijn onderwerpen die nadrukkelijk de aandacht verdienen van de personeels- en/of oudergeleding. De 
speerpunten worden bepaald op basis van thema’s voortkomend uit MR-vergaderingen, actuele beleidszaken en/of 
input vanuit leerlingen, ouders of leerkrachten. 

 
IKC:  
Op het moment van vaststellen van dit jaarplan zijn het Integraal Kind Centra (IKC)-ontwikkelingen in volle gang. De 
oudergeleding heeft zich voor het tweede opeenvolgende schooljaar onvoldoende geïnformeerd gevoeld. De MR vind 
dat ouders onvoldoende weten wat de plannen zijn vanuit het projectteam als het gaat om het komen tot een 
samenvoeging met de Phoenix tot één school met één schoolconcept. De MR heeft ervoor gezorgd dat er vanuit de 
Algemene Onderwijsbond een expert aan kan sluiten inzake het IKC. Deze expert geeft advies aan zowel 
bestuur/directie als MR voor het verbeteren van het proces. De MR blijft de ontwikkeling kritisch volgen in het belang 
van uw kinderen!  
 
Monitoring schoolplan: 
De doelstellingen van Paus Johannes zoals beschreven in 3.1 volgen we nauwlettend. Samen volgen we de 
ontwikkelingen, evalueren we en sturen bij waar noodzakelijk is.  
 
Communicatie: 
De MR zet zich in voor het goed en volledige communiceren van alle ontwikkelingen binnen en rondom de Paus 
Johannes tussen kind, school én ouders. Zowel vanuit school als vanuit de MR. Denk bijvoorbeeld aan de 
ontwikkelingen rondom het IKC. 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. MR-jaarkalender 2022 - 2023 
 

Vergaderdatum Onderwerp Instemming /  
advies / bespreken 

MR / personeels- / 
oudergeleding 

19-09-2022 
Maandag 
19:30 

Jaarplan MR 2022 – 2023 vullen en vaststellen 

• Doelstellingen Directie 

• Doelstellingen MR 

• Rooster van aftreden 

• Taakverdeling MR / vergaderdata 

• MR-jaarverslag 2020 - 2021 definitief 
Financieel verslag Oudervereniging 2021 - 2022 
Begroting Oudervereniging 2022 - 2023 

• Hoogte ouderbijdrage 2022 - 2023 
Voortgang ontwikkelingen IKC  
Nieuws uit GMR 
Schoolplan 2022 - 2023 (incidenteel toegevoegd) 
Schoolgids 2020 - 2024 (incidenteel toegevoegd) 

Vaststellen 
 
 
 
 
 
Instemming 
Instemming 
 
Bespreken/Advies 
Bespreken 
Instemming 
Instemming  
 

MR 
 
 
 
 
 
OG 
OG 
 
MR 
MR 
MR 
MR 

14-11-2022 
Maandag 
19:30 

Formatieplan lopend schooljaar (vóór 15-01) 
Begroting Paus Johannes 2022 (concept)  
Voortgang ontwikkelingen IKC  
Voortgang doelstellingen Directie / MR 
Nieuws GMR  
--- 
Gezamenlijk overleg met directie en MR Phoenix 

Bespreken 
Ter kennisgeving 
Bespreken/Advies 
Bespreken/Advies 
Bespreken 
 
 

MR 
MR 
MR 
MR 
MR 
 
MR 
 

 

  

Creatieve ontwikkeling is belangrijk 
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Vergaderdatum Onderwerp Instemming /  
advies / bespreken 

MR / 
personeels- / 
oudergeleding 

18-01-2023 
Woensdag 
19:30 

Begroting Paus Johannes 2023 
Begroting MR 2022 
Formatie schooljaar 2022-2023  

• 1e indicatie van directie  
Voortgang ontwikkelingen IKC  
Voortgang doelstellingen Directie / MR  
Nieuws GMR  
--- 
Gezamenlijk overleg met directie en MR Phoenix 

Ter kennisgeving 
Vaststellen 
Bespreken 
 
Bespreken/Advies 
Bespreken/Advies 
Bespreken 
 
 

MR 
MR 
PG 
 
MR 
MR 
MR 
 
MR 
 

23-03-2023 
Donderdag 
19:30  

Jaarverslag Allente 
Formatie schooljaar 2020-2021  

• Groepsverdeling excl. bezetting  
Voortgang ontwikkelingen IKC  
Voortgang doelstellingen Directie / MR 
Nieuws GMR  
--- 
Gezamenlijk overleg met directie en MR Phoenix 

Ter kennisgeving 
Bespreken 
 
Bespreken/Advies 
Bespreken/Advies 
Bespreken 
 

MR 
MR 
 
MR 
MR 
MR 
 
MR 
 

15-05-2023 
Maandag 
19:30 

Formatie schooljaar 2022 - 2023 

• Groepsverdeling incl. bezetting 
Planning vakantiedagen 2022 - 2023  
Planning studiedagen 2022 - 2023  
Evaluatie werkdrukgelden 2022 - 2023 
Invulling werkdrukgelden 2022 - 2023  
Aftreedschema MR  
Voortgang ontwikkelingen IKC  
Voortgang doelstellingen Directie / MR 
Schoolgids concept 
Schoolplan herijking concept 
Nieuws GMR  
--- 
Gezamenlijk overleg met directie en MR Phoenix 
 

Instemming 
 
Instemming 
Instemming 
Bespreken 
Bespreken 
Bespreken 
Bespreken/Advies 
Bespreken/Advies 
Bespreken 
Bespreken 
Bespreken 
 

PG 
 
OG/GMR 
OG 
PG 
PG 
MR 
MR 
MR 
MR 
MR 
MR 
 
MR 
 

27-06-2023 
Dinsdag 
19:30 
 
 

Schoolplan 2020 – 2024 (herijking) 

• Voortgang bespreken bij meerjarenplan 

• Scholing  
Schoolgids 2023 - 2024 
Statuut & MZ-reglement (iedere 2 jaar (2023)  
Evaluatie klachtenregeling afgelopen schooljaar 
Evaluatie functioneren MR afgelopen schooljaar  
Voortgang ontwikkelingen IKC  
Voortgang doelstellingen Directie / MR 
Nieuws GMR  
--- 
Gezamenlijk overleg met directie en MR Phoenix 
 

Instemming 
 
 
Instemming 
Bespreken 
Bespreken 
Bespreken 
Bespreken/Advies 
Bespreken/Advies 
Bespreken 
 

MR 
 
 
MR 
MR 
MR 
MR 
MR 
MR 
MR 
 
MR 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
4. MR VERGADERINGEN EN COMMUNICATIE  

 
In beginsel zesmaal per jaar wordt een MR vergadering gehouden. Incidenteel kan naar behoefte een ingelaste 
vergadering plaatsvinden. De standaard starttijd is 19:30 uur. De vergaderingen vinden plaats op de Paus Johannes.  
 

4.1. MR-vergaderingen: aanwezigen en werkwijze  

Aanwezigen bij het MR-overleg  

• Alle MR leden zijn in beginsel bij elke vergadering aanwezig.  

• In beginsel is bij elke vergadering één directielid als adviseur aanwezig. Hiervan kan in overleg worden 
afgeweken.  

• Vergaderingen zijn in beginsel openbaar voor ouders van leerlingen en/of personeel als toehoorder. Anderen 
dan MR-leden wordt verzocht om zijn/haar aanwezigheid wel vooraf aan te kondigen.  

 
MR vergaderwerkwijze  

• Agendapunten worden minimaal een week voorafgaand aan overleg uitgevraagd. Agenda en stukken worden 
minimaal een week voorafgaand aan overleg verstuurd.  

• Stukken m.b.t. instemming- of adviesrecht worden minimaal twee weken voor het overleg gedeeld met de MR. 

• Van elke vergadering worden notulen opgesteld voor de MR zelf. De notulen worden uiterlijk 2 weken na het 
overleg verstuurd. Daarbij wordt een kort vergaderverslag gemaakt voor communicatie buiten de MR 
(nieuwsbrief school).  

 
Opgemerkt wordt dat het personeel en de ouders van de school agendapunten kunnen indienen. Zij kunnen hiervoor 
de secretaris schriftelijk verzoeken een onderwerp of voorstel ter bespreking op de agenda van een vergadering van de 
medezeggenschapsraad te plaatsen.  
  

Oog voor het individuele kind 
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4.2. Communicatie tussen MR en belanghebbenden  

De MR is altijd te bereiken via: mr-pausjohannes@allente.nl.  
 
Met wie heeft de MR contact, waarover en op welke wijze?  
 

Met wie contact Over Hoe 

Ouders/verzorgers 
 
 
 

Alle relevante MR-ontwikkelingen, 
maar met name die met impact op 
kinderen en ouders 

Nieuwsbrief school, notulen op 
website, direct contact, e-mail en 
oudervereniging 

Personeel (leerkrachten) 
 
 
 

Alle relevante MR-ontwikkelingen, 
maar met name die met impact op 
personeel 

Via teamvergaderingen of direct 
contact. 

Directie 
 
 
 

Alle relevante MR-zaken Informatie via e-mail delen zo’n 
week vooraf aan de MR-vergadering  

Leerlingen 
 
 
 

Geen actief contact Per geval 

GMR Vertegenwoordiging van belangen 
van de Paus Johannes en 
kennisname van ontwikkelingen op 
stichtingniveau 

Via GMR-vertegenwoordiger. Voor 
de MR behartigt ouder Joost 
Kranenburg de belangen. 

Stichtingsbestuur 
 
 
 

Geen direct contact Verloopt via GMR 

MR's van andere scholen 
 
 
 

Leren van andere MR’en binnen de 
stichting 

Via eigen (personeels)netwerken en 
via GMR 

Vakbonden/Hulppunten 
 
 
 

Cursussen, advies inwinnen Vast aanspreekpunt bij de AOb in de 
persoon van Saskia van der Schaaf.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. MR-VERKIEZINGEN EN AFTREDEN, MR-DESKUNDIGHEID  

5.1. Overzicht van perioden: 
 

Naam Rol Aantreding Aftreding Termijn 

Mike Oudejans Ouder Sept-19 Jul-23 1e termijn 

Suzanne Slort Ouder Sept-19 Jul-23 1e termijn 

Rosemary Kracht Ouder Sept-19 Jul-23 1e termijn 

Mirja Siekerman Personeel Sept-21 Jul-25 1e termijn 

Eelkje Jongkind- Schuurman Personeel Sept-19 Jul-23 2e termijn 

Rachel van Diepen Personeel Sept-22 Jul-26 1e termijn 

 

5.2. Werkwijze verkiezing  

• Verkiezingen bepalen wie een plaats krijgt in de medezeggenschapsraad. De zittingsduur van de leden van de 
MR is 4 jaar. Na deze periode kunnen zij zich 1 maal herkiesbaar stellen.  

• Het moment van aftreden en aantreden is einde schooljaar. Dit betekent dat een eventuele werving van 
nieuwe leden plaatsvindt aan het einde van het schooljaar.  

• Mocht er bij een verkiezingsronde geen nieuwe kandidaat zich beschikbaar stellen, dan behoudt de MR het 
recht om het aftredende MR-lid voor een verlengde/derde termijn te benoemen. 

 

5.3. MR-deskundigheid  

Wat regelt de MR om haar eigen deskundigheid te borgen? Nieuwe leden worden als volgt ingewerkt en begeleid: 

• Hij/zij wordt in gelegenheid gesteld om kennis op te doen omtrent de werking van de MR. Dit kan bijvoorbeeld 
het volgen van een training/cursus zijn.  

• Jaarplan MR voor kennisname algemene gang van zaken rondom MR bij de Paus Johannes. 

• Voor het actueel houden van benodigde kennis van zittende leden wordt bij aanvang van elk schooljaar 
geïnventariseerd welke opleidingsbehoefte er aanwezig is. Besluiten hierover worden in MR vergadering 
genomen. Scholing wordt gefinancierd uit de middelen die aan de MR ter beschikking zijn gesteld. 

    
 

Vertrouwen Teamgeest Vakmanschap 


