
 
Activiteitenplan MR Pieter van der Plas 2021-2022 

Missie en visie 
Onze school doet het goed. De Pieter van der Plas-school heeft een goede onderwijskwaliteit, is 

financieel gezond en kijkt verder dan alleen de basis. Als MR zijn wij tevreden met deze constatering. 

Wij willen de school ondersteunen om verdere ontplooiing mogelijk te maken. De MR wil de 

zichtbaarheid verder versterken zodat zij aanspreekbaar is voor de ouders. 

Drie kerntaken: 
● Als MR spelen wij een actieve rol in de besluitvorming 

● Wij zijn een beleidscontrolerende en een klankbord voor de directie 

● Wij zorgen voor een goede communicatie met de achterban en activeren hen waar mogelijk 

Geplande activiteiten voor 2021 / 2022 
Het is onze ambitie om als MR te ondersteunen door initiatief te nemen om ouders te activeren om 

gezamenlijk de ontwikkeling van de school mogelijk te maken. Wij plannen hiervoor: 

● Ouderbijeenkomst(en) naar behoefte van MR: wanneer er onderwerpen zijn waar wij als 

school en MR denk- of executiekracht bij kunnen gebruiken vragen wij ouders om hulp 

● Communicatie met de achterban: we verbeteren de communicatie door de agenda 

voorafgaand aan de vergadering open te delen via de website en ouders via de nieuwsbrief 

te informeren over het verslag van de vergadering. Zo wordt de rol van de MR beter 

zichtbaar en is aanspreken van de leden laagdrempeliger. 

● Vergaderingen: we plannen ten minste 6 MR vergaderingen, zodat de MR haar 

controlerende en vertegenwoordigende rol goed kan vervullen. 

Taakverdeling en aandachtsgebieden 
● Voorzitter: Leiden van de vergadering / Vertegenwoordigen van de MR / Overleg met 

directeur / jaarverslag 

● Secretaris MR: agenda / post / activiteitenplan / overleg met OC 

● Leden: Contacten onderhouden achterban / Bestuderen en verslag doen van beleidsstukken 

/ notulen (roulerend) 

 

Naam Geleding  Rol Aandachtsgebied Datum 
aantreden 

Datum 
aftreden 

Petra Ouder Voorzitter Afstemmen OC 8-2019 6-2022 

Cheryl Ouder   8-2021 6-2024 

Erik Ouder Vertegenwoordiger 
GMR 

 8-2021 6-2024 

Katinka Personeel Secretaris (gedeelde rol)  8-2014 6-2023 

Willeke Personeel   8-2018 6-2024 

Gina Personeel Secretaris (gedeelde rol) Publiceren 
agenda en 
notulen op 
website 

8-2019 6-2022 



 
Activiteitenplan MR Pieter van der Plas 2021-2022 

Jaarkalender 
Vergadering Onderwerp  status verantwoordelijke 

september Taakverdeling MR-leden Vaststellen   

Activiteitenplan & jaarambitie MR 
incl vergaderdata 

Vaststellen  Secretaris  

Scholingsbehoefte MR Inventariseren   

Jaarverslag MR Publiceren  

Schooljaarverslag Instemming gehele MR  

Initiatieven of voorstellen MR zelf Inventariseren   

GMR planning 2019-2020 Informeren   

Gesprekkencyclus  Informeren   

Taak(uren)beleid / 
werkverdelingsplan  

Advies oudergeleding 
Instemming 
personeelsgeleding 

 

Nieuws uit de OC iedere 
vergadering agenderen  

Informeren   

november Nieuws uit de GMR   Erik 

Januari  Formatieve knelpunten  Informeren   

Begroting school komend jaar 
(inclusief investeringsplan) 

Advies gehele MR (PIE) 
Instemming MR (OC) 

 

Nieuws uit de GMR   Erik 

Maart  

 

Vaststellen ouderbijdrage Advies 
personeelsgeleding 
Instemming 
oudergeleding 

 

POS Ter kennisgeving 
(instemming?) 

Els  

Jaarrekening 2021 OC 
Begroting en balans OC 
 

Advies 
personeelsgeleding 
Instemming 
oudergeleding 

Jop Delissen  

Nieuws uit de GMR   Erik  

Uitkomsten 
tevredenheidsonderzoek  

Informeren   

Bekwaamheidsdossiers 
actualiseren  

Informeren   

Mei Proces verkiesbaar stellen als MR 
lid (zowel personeel als 
oudergeleding) 

Vaststellen   

Nieuws uit de GMR   Erik  

Werktijden en verlofregeling 
komend schooljaar, inclusief 
vakantieregeling 

Ter kennisgeving MR 
instemming GMR 

 

Formatiemogelijkheden 
(schoolformatieplan) 
 

Adviesbevoegdheid 
 

 

Juni  1e vergadering nieuwe schooljaar
  

Vaststellen   

Formatieplan  Ter kennisgeving   
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Schoolgids  
 

Advies 
personeelsgeleding 
Instemming 
oudergeleding 

Directie  

Taakurenbeleid   

Schooljaarplan  
incl scholingsplan  

Evalueren  
Advies oudergeleding 
Instemming 
personeelsgeleding 
 

 

 

  

  

   


