
De medezeggenschapsraad van de Kwakel is transparant en herkenbaar. Wij leveren een bijdrage aan de groei en 
verbeteringen van de school, zodat beslissingen breed gedragen worden. Wij streven naar een optimale samenwerking 
tussen alle geledingen die de duurzaamheid en continuïteit op school waarborgen.

VISIE MR de KWAKEL 

Doelstelling ‘19 –’20 FOCUS

Ieders mening telt en iedereen kan mee 
doen

HOE
Ambitiegesprek
Jaarplan
Activiteitenplan

Elk kwartaal op de agenda
Positief kritisch naar realisatie
Adviseren/bijsturen indien nodig

MR houdt polls, vergaart informatie 
van de achterban, zoekt actief naar 
informatie bij niet MR leden (alle 
stakeholders)

Professionalisering MR Betere samenwerking met directie door 
een samenwerkingsovereenkomst en het 
volgen van het jaarplan

Het structureel volgen van het jaarplan

MR functioneert als klankbordgroep voor alle 
stakeholders, ouders, leerkrachten en directie

Realisatie doelstellingen 2019 -2020



Medezeggenschap is een investering in de kwaliteit van het onderwijs die we niet moeten ervaren als een wettelijke dwang, maar als een ondersteuning van 

ieders streven naar beter onderwijs. Uit de 21 afspraken van het WMS zijn er 8 focus punten waar de MR en directie zich op richten.

Samenwerkingsovereenkomst ‘19-’20

FOCUS
1. Medezeggenschap volgt zeggenschap 
De directie bestuurt en draagt de wettelijke verantwoordelijkheid voor zijn besluiten. De medezeggenschapsraad (MR ) denkt mee, controleert en corrigeert waar nodig. Beide partijen 
respecteren elkaars positie en geven elkaar de ruimte om die in te vullen.

10. We maken een jaarplanning 
De MR stelt jaarlijks een activiteitenplan op en houdt een ambitiegesprek met de directie. Hierin komen de wederzijdse verwachtingen aan de orde en de faciliteiten om het MR-werk uit 
te kunnen voeren. De MR stuurt het activiteitenplan naar de directie en andere betrokkenen. Bij het overleg over een volgend activiteitenplan evalueren we de resultaten van het vorige.

15. We informeren elkaar tijdig en zo volledig mogelijk 
De directie stuurt de MR op eigen initiatief alle informatie die de raad nodig heeft om zijn taak te vervullen. Indien de MR andere of aanvullende inlichtingen vraagt, verstrekt de directie 
deze of antwoordt het met een gemotiveerde weigering. Over (tijdelijke) geheimhouding maken de MR en de directie afspraken. 
De MR wint waar nodig aanvullende informatie in uit openbare bronnen, achterbanraadpleging en externe deskundigen. De MR stel t de directie op de hoogte van deze informatie, voor 
zover van belang voor de te maken afspraken of het te voeren beleid.

5. Ieders mening telt 
Waar nodig peilt de MR de mening van de schoolbevolking over actuele en zwaarwegende kwesties zodat de raad de uitslag van deze raadpleging kan betrekken bij het innemen van 
standpunten. De directie stelt bij dergelijke thema’s tijd en faciliteiten beschikbaar om zo’n raadpleging mogelijk te maken.

6. Iedereen kan meedoen 
De MR zoekt kennis en advies ook buiten de eigen kring. Niet-leden uit de achterban kunnen bijdragen bij incidentele klussen, advies geven of als klankbord optreden.

14. We houden ons aan de volgende spelregels voor de overlegvergadering tussen bevoegd gezag en MR (technisch agendaoverleg of overlegvergadering als apart onderdeel naast de 
MR-vergadering)
Als gelijkwaardige gesprekspartners kunnen de MR en de directie elkaar uitnodigen voor overleg. Dit overleg kan betrekking hebben op het verstrekken van toelichting en informatie, 

meningsvorming en het uitwisselen van standpunten. We spreken vooraf samen de agenda af, de status van elk agendapunt en wie het voorzitterschap bekleedt. We beslissen samen 
over de openbaarheid van de overlegvergadering en de deelname van externe deskundigen en andere betrokkenen.

4. De MR informeert zijn achterban 
Als vertegenwoordiger van personeel, ouders en leerlingen verzorgt de MR-informatie aan deze achterban over de gemaakte keuzes, uitgebrachte adviezen en genomen beslissingen. Dit 
gebeurt naar aanleiding van actuele ontwikkelingen en in de vorm van een jaarverslag.



De meerwaarde van Medezeggenschap:
De MR verwacht een positief-kritische houding tegenover elkaar. We staan voor een gezamenlijke uitdaging voor goed onderwijs in een veilige, leerzame en 

gezellige omgeving. De MR vervult haar rol vanuit betrokken ouders en personeel. Het overleg tussen directie en MR dient te leiden tot betere beslissingen en 
keuzes voor de school, alsmede tot vergroting van draagvlak onder ouders en personeel van genomen beslissingen en keuzes.

Ambitie ‘19-’20

Voor de MR is de gezamenlijke uitdaging (zie bovenstaand) leidend. We dienen dus ver te blijven van een wij-zij discussie/ houding. Het gaat om de grote lijnen, dus we moeten niet in 
details verzanden. Tijdigheid van aanlevering van stukken is zeer belangrijk, alsmede het nakomen van gemaakte afspraken. Overleggen duren niet langer dan nodig. Administratieve 
verplichtingen (‘papieren tijgers’) worden tot het noodzakelijke beperkt.
Afspraken:
1. Overleggen op basis van gelijkwaardigheid
2. Borgen van veiligheid (er kan vrijuit worden gesproken)
3. MR praat altijd vanuit de achterban, nooit op persoonlijke titel
4. Alle betrokkenen houden zich aan afspraken. Stukken worden tijdig opgeleverd en bekeken
5. Goede (jaar)agendering en vastleggen besluiten en afspraken

Werkpunten korte termijn:
1. Opzet voor vergroten betrokkenheid en draagvlak van achterban (ouders en personeel)
Werkpunten lange termijn:
1. Meerjarenplan MR
2. Peiling ouders en communicatie met achterban
3. Borgen omgang op basis van gelijkwaardigheid voor langere tijd

Agenda 2019-2020:
1. Personeelsbeleid (behoud en werving)
2. Werkdruk personeel
3. Citoscore/schoolresultaten inclusief terugkoppeling
4. Nieuwbouw school
5. Schooltijden
6. Relatie MR-School


