
  

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2021 

Samenstelling MR: 

In 2021 bestond de MR van de Emiliusschool uit de volgende leden: 

Namens de ouders in de oudergeleding (OMR): 
 

                                                                                                                        
          dhr. Mark Linssen                                     dhr. Peter de Klerk                                        dhr. Richard van Aken  

 
Namens het personeel in de personeelsgeleding (PMR): 

                                                                                             

           mw. Angelique Heesakkers                  mw. Loesje Snijder                               mw. Suzan Cuijpers 

           voorzitter 

Vergaderingen 

MR Onderwerpen o.a.:  

01 februari jaarverslag MR- jaarverslag school- mr academie- werving nieuwe dir/best.  

01 maart Wajong-regeling en voortgang werving 

26 april 
Aanwezigheid 
Dir/best. a.i. 
Dhr. E Grotentraast  

Toelichting jaarstukken 2020 
Bestuursformatieplan 21-22 & meerjarendoorkijk 21-25 
Vakantierooster 21-22 
Werkverdelingsplan  

mei een aantal MR-leden heeft de 360graden vragenlijst voor bestuurders ingevuld 
op verzoek van dhr. E. Grotentraast.  

07 juni Kennismaking met dhr. M. Heeffer, nieuwe directeur/ bestuurder 

19 juli Werkverdelingsplan – NPO – vergaderrooster MR 21-22  

20 september Werkverdelingsplan- vacature lid RvT & interim afdelingsleider- mr documenten 
– informatieavond nieuwe ouders & leerkrachten  

18 oktober Ontvangen brief personeel – verzuimbeleid- richtlijn telefoon vergoeding- NPO – 
werkplan MR – WMS-congres  

15 november Beloningsbeleid – begroting – ouderbijdrage- schooltijden- jaartaakgesprekken – 
werkplan MR – financiële commissie MR 

  

29 november Bespreken begroting met dhr. M. Heeffer, dhr. P. de Klerk en mw. A. Heesakkers  

  



Overleg MR- 
Raad van Toezicht 

Door de invoering van de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen 
per januari 2017 is in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) opgenomen, 
dat de MR minimaal 2 maal per jaar overlegt met de toezichthouder. In het geval 
van de Emiliusschool is dit de Raad van Toezicht (RvT).  

14 juni Verloop procedure werving nieuwe directeur/ bestuurder Emiliusschool  

06 dec  Evaluatie afgelopen half jaar en korte intro nieuw lid RvT 

 

Naast de specifiek benoemde onderwerpen in de tabel, was ‘Corona’ ook elke vergadering 

gespreksonderwerp. Zo nodig is hier ook nog tussendoor over gecommuniceerd met MR-leden.  

Verder is dhr. M. Linssen bezig geweest met het opstellen van een documentenboom om zo meer inzicht te 

krijgen in welke documenten/onderwerpen besproken worden in de MR en volgens welke cycles deze aan 

de orde zouden moeten komen. Dit document is gedeeld met de directie en is een levend document: het 

wordt aangepast indien nodig.  

De MR-vergaderingen na de zomervakantie zijn allemaal grotendeels in bijzijn geweest van de 

directeur/bestuurder dhr. M. Heeffer. Vergaderingen waren meestal online via teams, een enkele keer 

fysiek op school.  

De agenda van de medezeggenschapsvergadering wordt ruim voor de vergaderdata opgesteld door de 

voorzitter, deels in overleg met dhr. M. Heeffer. Na afloop van iedere vergadering hebben voorzitter en 

directeur/ bestuurder weer een contactmoment om eventuele bijzonderheden, voortkomende uit de 

vergadering te bespreken.  

21 september heeft dhr. P. de Klerk tijdens de informatieavond voor nieuwe ouders en leerkrachten een 

prestentatie gegeven over de rol van de MR op de Emiliusschool.   

24 november heeft mw. A. Heesakkers online deelgenomen aan het WMS-congres. De gevolgde workshops 

hadden als onderwerp ‘MR en het betrekken van de achterban’ en ‘Meerjarenformatieplan’.  

Deelname was erg inspirerend met mooie ideeën om mee te nemen naar 2022.  

De PMR heeft tot 01 juli ook een aantal momenten afzonderlijk met dhr. E. Grotentraast 

directeur/bestuurder a.i. gesproken. Onderwerpen waren de functiebeschrijvingen en bijbehorende 

salarisschalen, jaartaak & werktijdenbesluit, werkkostenregeling (o.a. aanpassing fietsplan) en 

beloningsbeleid.  

PMR heeft hier instemming aan verleend.  

 

Overige instemmingen/ adviezen MR:  

2021-01 08 januari Instemming functiebeschrijving office manager en bijbehorende 
salarisschaal 

2021-02 05 februari Instemming verzoek inzet van extra ruimte van 2 dagen binnen 
werkdrukmiddelen t.b.v. bewegingsonderwijs 

2021-03 22 februari Instemming functiebeschrijving Senior  HR adviseur met 
bijbehorende salarisschaal 

2021-04 28 april Instemming formatieplan 21-22 & meerjarendoorkijk 21-25 

2021-05 29 april Positief advies vakantierooster 21-22 

2021-06 22 december Positief advies begroting 2022 

 

Professionalisering 

De MR wil zich ook steeds verder professionaliseren. Daartoe is er in 2021 een abonnement afgesloten bij 

de MR-academie. Dit is een online platform waar veel informatie kan worden gevonden aangaande alles 

wat met de medezeggenschap te maken heeft. E-learning over diverse onderwerpen, 

voorbeelddocumenten, forum waar vragen kunnen worden gesteld en de mogelijkheid om persoonlijk 

contact op te nemen bij vragen.  



Passend onderwijs    

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Scholen voor Primair Onderwijs (PO) en 

scholen voor Voortgezet Onderwijs (VO) zijn ondergebracht in samenwerkingsverbanden (SWV).   

De Emiliusschool heeft te maken met een groot aantal samenwerkingsverbanden omdat de kinderen die 

onze school bezoeken uit een grote regio komen. De grootste betrokkenheid is bij SWV PO en VO 

Eindhoven en Kempenland en SWV PO en VO Helmond-Peelland.  

Ieder samenwerkingsverband heeft een medezeggenschapsorgaan: de Ondersteunings-planraad (OPR) 

Mw. A. Heesakkers vertegenwoordigde in 2021 de Emiliusschool in SWV Helmond-Peelland PO en VO. 

Dhr. P. de Klerk vertegenwoordigde tot juni 2021 de Emiliusschool in SWV Helmond-Peelland VO.  

Hoofdaccent bij beide OPR-en het afgelopen jaar lag op het samenstellen van een nieuw 

ondersteuningsplan voor de komende vier jaar.  

Niemand van de Emiliusschool maakt deel uit van de OPR van SWV Eindhoven en Kempenland door een 

verkleining van de desbetreffende OPR in 2016. Informatie moeten we van de website afhalen.  

Overige  

Ieder kwartaal schrijven we een stukje in de nieuwsbrief.  

De communicatie via Social Schools is in het afgelopen jaar wat verwaterd. Dit moet in 2022 worden 

opgefrist.  

 

Namens de Medezeggenschapsraad, 

Angelique Heesakkers 

maart 2022 

  

 
 


