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1. Missie, visie en doelen 

Missie 
De MR behartigt de belangen van personeel, ouders en leerlingen bij de 
beleidsvoornemens in de school. De MR oefent invloed uit bij de keuze- en 
beslissingsmomenten van de directie en het bestuur, waar mogelijk neemt de 
MR initiatief om eigen ideeën naar voren te brengen. 

Visie 

De MR op It Werflân is een open en serieus orgaan dat de communicatie tussen alle 
belanghebbenden van de school bevordert. Wij streven ernaar een schakel te zijn 
tussen ouders, schoolteam, directie en bestuur. Conform de WMS (Wet 
Medezeggenschap) nemen wij initiatief, oefenen wij ons adviesrecht uit en 
participeren in de beleidsontwikkeling, vaststelling en evaluatie van de school. Ook 
hanteren wij goede contacten met de GMR van Opo-Furore. 

Doelen 

1. De MR heeft een lerende en ontwikkelende houding en neemt deel aan 
cursussen voor deskundigheidsbevordering. De MR wordt 
geprofessionaliseerd en wordt lid van de MR-academie om deze te 
raadplegen en als klankbord in te zetten om zo de juiste protocollen te volgen 
bij eventuele onduidelijkheden. 
 

2. De MR hanteert een jaarplanning en vergadert efficiënt door het inplannen 
van vergaderdoelen. De directie schuift bij de vergadering aan op uitnodiging. 
 

3. Alle leden van de MR hebben helder welke beleidsplannen en regelingen een 
instemmings- of adviesrecht hebben. Deze informatie is gebundeld en volgens 
heldere structuur vastgelegd binnen het archief. 
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2. Werkwijze 

Taakverdeling en samenstelling 

De MR bestaat dit schooljaar uit de volgende leden: 

Oudergeleding: 

Evert Landman voorzitter 

Bauke Ferwerda 

Personeelsgeleding: 

Marrit van Esch secretaris 

Monique Reijngoud 

De MR zorgt er te allen tijde voor dat de voorzitter en de secretaris niet uit eenzelfde 

geleding komt. In principe wordt de taakverdeling gedurende het jaar niet herzien en 

vindt een evaluatie plaats aan het einde van het schooljaar. Bij uitzondering is een 

wisseling van de taakverdeling vroegtijdig mogelijk, in goed overleg met de andere 

leden. 

Vanuit de MR: 

- Onderhoudt de oudergeleding de communicatie met de OR 

- Onderhoudt een lid van de oudergeleding de communicatie met de GMR 

Vergaderingen 

De MR vergadert in principe 9 à 10 keer per jaar. De MR komt niet samen als minder 

dan 75% procent van de leden aanwezig is. Dat wil zeggen dat bij afwezigheid van 

meer dan 1 MR-lid de vergadering wordt verschoven naar een ander geschikt 

moment. MR-vergaderingen vinden plaats op dinsdagavond vanaf 19.30 en zijn open 

toegankelijk voor ouders om bij te wonen. De voorzitter nodigt de directie uit. Een 

week voor de vergadering zijn alle leden in het bezit van de benodigde documenten 

en de agenda. De vergaderstukken zijn voor alle leden inzichtelijk op de Sharepoint 

van de MR. De notulen worden na de vergadering op de website geplaatst. 

Agenda 

Alle MR-leden, de directie, de OR en ouders kunnen agendapunten aandragen bij de 

secretaris. Deze stelt de agenda op in overleg met de voorzitter. 

De agenda bestaat uit vaste agendapunten en seizoensgebonden agendapunten. 

Wanneer de input van de directie gewenst is, worden onderdelen blauw gemarkeerd. 

Bij elk onderdeel wordt het doel vermeld, zodat alle leden bekend zijn met wat er van 

hen wordt verwacht. 
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De vaste agendapunten zijn: 

- Opening 

- Notulen vorige vergadering 

- Ingekomen stukken en mededelingen 

- GMR – notulen en acties 

- Ouderraad 

- Identiteitscommissie 

- Website 

- Input Nieuwsbrief 

- Rondvraag 
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3. Werving en introductie nieuwe MR-leden 

 

Een nieuw MR-lid wordt geadviseerd de introductiecursus MR te volgen, gefinancierd 

uit het budget van de MR. Deze cursus wordt ook aangeboden vanuit Acadenium, 

het interne opleidingsinstituut van Adenium, de stichting waaronder SWS It Werflân 

valt. Een nieuw MR-lid wordt gekozen volgens de wervingsprocedure in het MR-

reglement. Bij het aantreden of aftreden van een MR-lid worden ouders op de hoogte 

gebracht middels een bericht in de nieuwsbrief. 

 

4. Faciliteiten 

Een personeelslid heeft wettelijk gezien recht op 60 taakuren per jaar voor het 

deelnemen binnen de MR. Als secretaris heeft het personeelslid recht op 80 

taakuren per jaar. 

 

5. Communicatie 

De MR communiceert met ouders via de website, Parro en de nieuwsbrief. Iedere 

nieuwsbrief wordt een stukje geplaatst vanuit de MR en de notulen worden op de 

website geplaatst. Het schoolteam wordt op de hoogte gehouden door de 

personeelsgeleding tijdens vergaderingen. Iedere maand bespreekt de voorzitter de 

belangrijkste punten voorafgaand aan de vergadering met de directie.  

 

6. Jaarplanning 

De MR vergadert volgens een aantal vaste agendapunten en een aantal 

seizoensgebonden agendapunten. Onder de vaste agendapunten wordt verstaan: 

- Vaststellen notulen vorige vergadering 

- Ingekomen stukken en mededelingen 

- Koppeling vanuit GMR, OR en Identiteitscommissie 

- Website 

- Nieuwsbrief 

Onder de seizoensgebonden agendapunten wordt verstaan: 

- Schoolplan, schoolgids en schooljaarplan 

- Formatie en formatieplan a.d.h.v. teldatum 

- IKC-ontwikkelingen 

- Begroting 
- NPO-gelden 

- Verkiezingen 
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- MR-reglement mogelijk herzien iedere 2 jaar (opgesteld 2022). 

 

 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 

oudergeleding  

Lid:  Evert Landman  1e jaar 2e jaar 3e jaar 

Lid:  Bauke Ferwerda   1e jaar 2e jaar 

personeelsgeleding  

Lid:  Marrit van Esch 1e jaar 2e jaar 3e jaar Aftredend 4e 

jaar 

Lid:  Monique 
Reijngoud 

  1e jaar 2e jaar 

 


