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1. Inleiding 

 

Voor u ligt het werkplan van de Medezeggenschapsraad (MR) van de Emiliusschool 
in Son en Breugel voor het schooljaar 2018-2019. 
Het werkplan is een leidraad voor de MR zelf, om overzicht te houden in de 
werkzaamheden en activiteiten. Het werkplan speelt ook een rol bij de 
informatievoorziening en de verantwoording van de raad naar de achterban. 
Het werkplan is een goed middel om inzicht te krijgen in de werkzaamheden van de 
MR. 
De MR bestaat uit afgevaardigden van het personeel en ouders en behartigt dan ook 
de belangen, vanuit zowel organisatorisch- als bestuurlijk perspectief, van zowel het 
personeel als van de kinderen en de ouders.  
In dit werkplan treft u een overzicht aan van onderwerpen die in de vastgestelde 
periode bij voorkeur behandeld zullen worden. Per onderwerp wordt vastgesteld welk 
belang gehecht wordt aan het thema. Daarnaast wordt een flexibele planning 
opgesteld die ondersteuning biedt bij het plannen van activiteiten en besprekingen. 
 
 
Namens de Medezeggenschapsraad van de Emiliusschool. 

 

 

Voorzitter MR, Dhr. Constant Govaard 
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2. Missie en visie 
 

Missie 

 

De MR wil een bijdrage leveren aan een goede leer- en werkomgeving voor 

leerlingen en medewerkers van de school. 

 

Visie 

 

Om ons doel te bereiken, willen wij de communicatie met de achterban van ouders 

en medewerkers verder verbeteren. Een terugkoppeling van resultaten naar ouders 

en medewerkers middels de periodieke nieuwsbrief, levert hier een belangrijke 

bijdrage aan. De achterban van de medezeggenschapsraad wordt verder op de 

volgende wijze bij de werkzaamheden van de MR betrokken: via de Emiliusschool 

website, Socialschools app en prikborden binnen de school (bron Huishoudelijk 

regelement). 

Door een proactieve opstelling willen we mede richting geven aan het beleid van de 

school. Dit doen we door de achterban en de directie actief te bevragen over wat 

speelt. 

De school staat niet op zichzelf, maar heeft te maken allerlei ontwikkelingen en 

regelgeving. Doordat onze kinderen uit een hele grote regio komen, hebben we ook 

te maken met diverse samenwerkingsverbanden.  

We maken deel uit van het OPR Helmond en worden op de hoogte gehouden van 

zaken die spelen bij het OPR Eindhoven. 

OPR staat voor Ondersteuningsplanraad, een speciale medezeggenschapsraad met 

daarin een vertegenwoordiging van scholen die deel uit maken van het Regionaal 

samenwerkingsverband.  

Voor meer informatie: zie  

https://www.po-eindhoven.nl/ en http://po.swv-peelland.nl/  

 

 

 

 

https://www.po-eindhoven.nl/
http://po.swv-peelland.nl/
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3. Doelen 

1. Een proactieve MR  zijn; 

We willen niet alleen betrokken zijn bij de besluitvorming, maar een klankbord zijn bij 

het proces daar naar toe. Dit willen we door directie en anderen actief te bevragen 

over ontwikkelingen, plannen en ideeën, en hierover mee te denken. 

De komende periode worden een aantal onderwerpen  besproken waardoor een 

inhoudelijk beeld van de school ontstaat (zie jaarplanning). Actuele zaken binnen de 

school worden actief en kritisch gevolgd door informatie te vragen. De directie heeft 

de jaarplanning en weet wanneer de benodigde stukken geleverd moeten worden. 

 

2. Versterking van het contact met de achterban. 

Dit willen we bereiken door duidelijk te communiceren over wat er speelt, wat we 

doen en waar mogelijk uw mening ophalen. 

Hierbij maken we gebruik van de periodieke Nieuwsbrief, Social Schools, prikborden 

in school en de website. 

 

3.  Bovenschools management en Raad van Toezicht 

Indien nodig sluit de directeur- bestuurder, dhr. J. van Dijen aan bij een MR-

vergadering.  

Sinds de invoering van de nieuwe Wet Versterking Bestuurskracht per 1 januari 

2017, overleggen we minimaal 2x per jaar met de Raad van Toezicht (RvT). 

Dit is vastgelegd in de Wet Primair Onderwijs (WPO).  

 

Het is altijd mogelijk om een extra overlegmoment aan te vragen. De lijnen zijn kort.  

 

4. Werkplan 

 

We gaan als MR te werk volgens dit werkplan. 
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4. Communicatie MR 

 

Informeren en raadplegen van de achterban: 

 

Gehele achterban 

 

 Werkplan op de website 

 E-mailadres MR 

 Jaarverslag en notulen mr-vergaderingen ter inzage 

 Vergaderdata worden vermeld op social schools en de website 

 social schools 

 info-platen op school  
 nieuwsbrief 

  

Ouders 

 

 Tijdens ouderavonden kan een woordje worden gedaan of een kraampje 
worden ingericht.  

 Indien wenselijk hebben we de mogelijkheid tot het uitzetten van een 
ouderenquête namens de MR  

 Schoolgids 
 

Personeel 

 

 Vergaderdata staan op de jaarplanner 

 Indien wenselijk kunnen we mededelingen vanuit MR bij de maandelijkse 
teamvergadering delen 

 Indien wenselijk hebben we de mogelijkheid tot het uitzetten van een 
personeelsenquête namens de PMR 
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5. Deskundigheid en continuïteit 
 

Ieder lid zorgt minimaal voor kennis van de WMS, de CAO en het eigen reglement. 

Het streven is om elk schooljaar minstens een scholingsavond op maat te 

organiseren voor leden van de MR.  
Er zal tijdens de eerste vergadering van ieder nieuw schooljaar geïnventariseerd 

worden welke cursussen worden aangeboden. Rekening houdende met de 

beschikbare middelen wordt er bekeken wie er een cursus gaat volgen. 

Ook bezoeken we jaarlijks met een aantal leden het WMS-congres in het najaar in 

Ede. Hier worden we op de hoogte gehouden van allerlei relevante 

wetenswaardigheden voor de MR en kun je een heleboel informatie ophalen.  

Een MR lid is op toerbeurt belast met het 1 x per kwartaal nakijken van de volgende 

sites, waarna eventuele bijzonderheden worden gemeld bij de eerstvolgende 

vergadering.  

 

www.infowms.nl  

www.aob.nl  

www.cnvonderwijs.nl  

www.onderwijsgeschillen.nl 

www.functiemix.nl 

www.duo.nl 

www.passendonderwijs.nl 

www.poraad.nl 

www.onderwijsinspectie.nl 

www.arbocataloguspo.nl 

www.lumpsumportaal.nl 

 

  

http://www.infowms.nl/
http://www.aob.nl/
http://www.cnv.nl/
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
http://www.functiemix.nl/
http://www.duo.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.poraad.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.arbocataloguspo.nl/
http://www.lumpsumportaal.nl/
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6. Samenstelling MR, rooster van aftreden en taakverdeling 

 

Personeel/ 

ouders 

Functie Naam Jaar van aantreden Aftreden/ 

herverkiezing 

Personeel   Peter van Ipenburg Maart 2012 

Maart 2016 

Februari 2016  
Juni 2018 

Personeel   Angelique Heesakkers November 2015 Oktober 2019 

Personeel Financieel 
contactpersoon 

Anke Derks van de Ven Januari 2017 December 2020 

Ouder Voorzitter Constant Govaard Januari 2008 

Januari 2012 

Januari 2016 

December 2011 

December 2015 

December 2019 

Ouder   Peter de Klerk Juni 2018 Mei 2022 

Ouder   Mark Linssen Januari 2016 December 2019 
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7. Vergaderrooster van de MR 

  

De MR streeft erna om tenminste 8 keer bij elkaar te komen.  
Op dit moment staan de volgende data gepland voor het schooljaar 2018/ 2019: 

 

10 september 2018  

09 oktober 2018 

07 november 2018 

06 december 2018  

14 januari 2019  

12 februari 2019 

20 maart 2019 

18 april 2019  

13 mei 2019 

11 juni 2019  

Van de bovengenoemde data kan worden afgeweken als dat nodig mocht zijn.  

 

Het WMS-congres in Ede staat gepland op woensdag 7 november 2018.  
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8. Jaarplanner schooljaar 2018-2019     

 

De jaarplanning vermeldt formele onderwerpen die voortvloeien uit wet- en 

regelgevingen waarbij de MR advies- of instemmingsrecht heeft. Ook zijn andere 

onderwerpen opgenomen die door de leden van de MR of de schooldirectie zijn 

aangedragen. 

Sommige onderwerpen dienen op vaste momenten behandeld te worden, andere 

onderwerpen kunnen naar keuze in de jaarplanning opgenomen worden.  

De jaarplanning dient echter voldoende ruimte te laten voor flexibiliteit. 

Datum Jaarlijks terugkerende 

onderwerpen 

Onderwerpen MR 

Augustus/ 

september 

Passend onderwijs 

Jaarplanning 

WMS-congres en inschrijving 

stukje voor de nieuwsbrief (herfst) 

Oktober  Website bekijken/actualiseren MR 

stukje voor de nieuwsbrief (kerst) 

November Beleidsplan  

December   

Januari begroting  

Februari Scholingswensen voor komend 

schooljaar bespreken 

Taakverdeling binnen MR 

Website bekijken/actualiseren MR 

Jaarverslag MR 

stukje voor de nieuwsbrief (pasen) 

Maart vakantieregeling Jaarlijks actualiseren werkplan MR 

April Formatieplan 

Personeelsbezettingsplan 

Jaarplanning MR 

Mei Jaarverslag + jaarrekening MR-regelement, -statuut en huishoudelijk 

reglement 1x per 4 jaar actualiseren. 

Eerstvolgend in 2022 

stukje voor de nieuwsbrief (zomer) 

Juni Jaarplan ES Website actualiseren/bekijken MR 

Vaststellen vergaderrooster komend schooljaar 
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9. Werkafspraken 
 

Werkafspraken 

 

Vergaderen en overleggen hoort bij het werk van de MR. Structuur en planning 

geven richting aan dergelijke overlegvormen en komen de efficiency ten goede. 

Voor de MR onderwerpen onderscheiden we zes doelstellingen: 

 

 Adviserend 

 Informatief 

 Visie  

 Probleem oplossend 

 Besluitvormend 

 Reglementair [verplichting] 
 

Bij verslaglegging van besprekingen gaan we uit van de navolgende registratie 

criteria; 

 

 Registratie van kernpunten 

 Registratie van besluiten 

 Benoeming van acties en uitvoerende 
 

Verslaglegging van vergaderingen wordt per toerbeurt gedaan zoals vastgesteld in 

het Huishoudelijk reglement.  
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10. Faciliteiten/inzet budget   

 

De PMR ontvangt van de werkgever per schooljaar een budget: 

Faciliteiten medezeggenschap, bedragen per 1 januari 2013 (gebaseerd op loonpeil 

1 augustus 2009) behorend bij artikel 13.3 van de CAO PO.  

Artikel 13.3, derde lid: De werkgever stelt per PMR een bedrag beschikbaar 

volgens bijgaand schema: 

aantal leerlingen per 

school 

bedrag per school voor 

basisonderwijs 

bedrag per school voor 

speciaal basisonderwijs 

en school voor speciaal 

en/of voortgezet speciaal 

onderwijs 

0 tot 250 € 927 € 1008 

250 tot 750 € 1545 € 1679 

 

 

Uren PMR-leden:  

60 uur op jaarbasis, uit de normjaartaak (Zie CAO PO art. 13.3 lid 2.b) 

Voor 3 PMR-leden gaat het dus om 180 uur op jaarbasis.  

 

Scholingsdagen MR-leden (CAO PO art. 13.3 lid 7): 3 dagen in 2 jaar: nog nader in 

te vullen. 

Voor PMR-leden kan deze scholing tijdens lestijd plaatsvinden, afhankelijk van het 

rooster van het PMR-lid en het moment waarop de scholing plaats vindt.  
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BIJLAGE  1 

Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad 

Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad van de Emiliusschool vastgesteld door de 

raad op 20 maart 2018.  

Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 

1. De medezeggenschapsraad kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend 
voorzitter. 

2. De voorzitter is belast met het openen, schorsen, heropenen, sluiten en het leiden van de 
vergaderingen van de medezeggenschapsraad en al het overige dat voor de goede gang van 
zaken noodzakelijk is. 

3. De voorzitter vertegenwoordigt de medezeggenschapsraad in en buiten rechte. 
4. De voorzitter is belast met het bijeenroepen van de medezeggenschapsraad, het opmaken 

van de agenda en het voeren van de briefwisseling en het beheren van de voor de 
medezeggenschapsraad bestemde en van de medezeggenschapsraad uitgaande stukken. 

5. De plaatsvervangend voorzitter voert de hierboven genoemde taken uit bij verhindering van 
de voorzitter. 

 

Artikel 2 Secretaris 

1. De medezeggenschapsraad voert de taken van secretaris per toerbeurt uit. 
2. De secretaris is belast met het opstellen van het vergaderverslag. 

 

Artikel 3 Financieel contactpersoon 

1. De medezeggenschapsraad kiest uit zijn midden een financieel contactpersoon. 
2. De financieel contactpersoon voert de financiële huishouding van de 

medezeggenschapsraad. 
 

Artikel 4 Bijeenroepen en agenda van de medezeggenschapsraad 

1. De medezeggenschapsraad komt ten behoeve van de uitoefening van zijn taak ten minste 6 
keer per jaar bijeen en in de in het medezeggenschapsreglement bepaalde navolgende 
gevallen; 

a. Op verzoek van de voorzitter 
b. Op verzoek van ten minste 3 leden 

2. De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de vergadering in overleg met de overige leden.  
3. De vergadering wordt, behoudens spoedeisende gevallen, gehouden binnen 14 dagen nadat 

een verzoek daartoe is ingekomen bij de voorzitter. De vergadering wordt op een zodanig 
tijdstip gehouden dat alle leden van de raad redelijkerwijze aanwezig kunnen zijn. 

4. De leden en eventuele adviseurs (en/of directieleden) worden door de voorzitter per e-mail 
of schriftelijk uitgenodigd. 

5. De voorzitter of plaatsvervangend voorzitter stellen voor iedere vergadering een agenda op, 
waarop de door de voorzitter en door de leden opgegeven onderwerpen worden geplaatst. 

6. Ieder lid van de medezeggenschapsraad kan een onderwerp op de agenda doen plaatsen. 
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7. Indien er onderliggende stukken gelezen moeten worden voordat behandeling kan 
plaatsvinden, moeten deze stukken minimaal een week voor de vergadering door alle leden 
ontvangen zijn. 

8. Behoudens spoedeisende gevallen worden de uitnodiging en de agenda tenminste 10 dagen 
vóór de te houden vergadering van de medezeggenschapsraad verstuurd. 

9. De voorzitter stuurt een afschrift van de agenda van de vergadering van de 
medezeggenschapsraad aan het bevoegd gezag. De agenda wordt ter inzage gelegd op een 
algemeen toegankelijke plaats in de school ten behoeve van belangstellenden. Waar 
mogelijk maakt de voorzitter gebruik van de in de school gebruikelijke digitale 
communicatiemiddelen. 

 

Artikel 5 Deskundigen en/of adviseur 

1. De medezeggenschapsraad kan besluiten één of meer deskundigen/adviseurs uit te nodigen 
tot het bijwonen van een vergadering met het oog op de behandeling van een bepaald 
onderwerp. 

2. Aan de in het eerste lid bedoelde personen worden tijdig de agenda en de stukken van de 
betrokken vergadering verstrekt. 

3. De leden van de raad kunnen in de vergadering aan de in het eerste lid genoemde personen 
inlichtingen en advies vragen. 

4. Een deskundige kan ook worden uitgenodigd schriftelijk advies te geven. 
 

Artikel 6 Commissies 

1. De medezeggenschapsraad kan commissies instellen ter voorbereiding van de door de raad 
te behandelen onderwerpen. 

 

Artikel 7 Quorum en besluitvorming 

1. Tenzij dit reglement anders bepaalt, besluit de medezeggenschapsraad bij meerderheid van 
stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft plus één van het totaal aantal leden 
aanwezig is. 

2. Indien in een vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt een nieuwe 
vergadering belegd op de in artikel 4 voorgeschreven wijze, met dien verstande dat er slechts 
2 dagen tussen de rondzending van de oproep en de datum van de vergadering behoeven te 
verlopen. Deze laatste vergadering wordt gehouden en is gerechtigd besluiten te nemen 
ongeacht het aantal leden dat is opgekomen. 

3. Over zaken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk gestemd. De 
medezeggenschapsraad kan besluiten van deze regel af te wijken. 

4. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht en tellen voor het bepalen van de 
meerderheid niet mee. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk. 

5. Wordt bij een stemming over personen bij de eerste stemming geen gewone meerderheid 
behaald, dan vindt herstemming plaats tussen hen die bij de eerste stemming de meeste 
stemmen kregen. Bij deze herstemming is diegene gekozen die alsdan de meeste stemmen 
op zich verenigd heeft. Indien de stemmen staken, beslist het lot. 

6. Bij staking van de stemmen over een door de medezeggenschapsraad te nemen besluit dat 
geen betrekking heeft op personen, wordt deze zaak op de eerstvolgende vergadering van de 
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medezeggenschapsraad opnieuw aan de orde gesteld. Staken de stemmen opnieuw, dan 
wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

7. Het ter vergadering van de medezeggenschapsraad uitgesproken oordeel van de voorzitter, 
dat door de vergadering een besluit genomen is, is beslissend. Wordt echter onmiddellijk na 
het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming 
plaats, wanneer de meerderheid van der vergadering dit verlangt. Door de nieuwe stemming 
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 
 

Artikel 8 Verslag 
 

1. De secretaris maakt van iedere vergadering van de medezeggenschapsraad een verslag. 
2. Dit verslag zendt de secretaris zo spoedig mogelijk toe aan de leden van de 

medezeggenschapsraad. 
3. Tenzij een lid van de medezeggenschapsraad binnen 14 dagen na de bedoelde toezending 

een met redenen toegelicht bezwaar heeft gemaakt tegen de inhoud van het verslag, wordt 
het verslag de volgende vergadering door de medezeggenschapsraad vastgesteld. 

4. Indien een bezwaar als bedoeld in het vorige lid is gemaakt, maakt de secretaris het verslag 
eerst bekend nadat de medezeggenschapsraad over het bezwaar een besluit heeft genomen. 

5. Het verslag wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, negende lid, van dit reglement 
bekend gemaakt. 

 

Artikel 9 Communicatie, informatie en het betrekken van de achterban 

1. De voorzitter doet jaarlijks in de maand februari schriftelijk verslag van de werkzaamheden 
van de medezeggenschapsraad in het afgelopen jaar.  Dit verslag behoeft de goedkeuring van 
de raad. 

2. De voorzitter bevordert de communicatie met alle belanghebbenden en doet dit ten minste 
door er zorg voor te dragen dat goedgekeurde verslagen van vergaderingen en het 
jaarverslag zo spoedig mogelijk worden verspreid (schriftelijk en/of digitaal) aan het bevoegd 
gezag en de directie. Het verslag is eveneens op een algemeen toegankelijke plaats digitaal 
en/of schriftelijk ter inzage voor belangstellenden. 

3. De achterban van de medezeggenschapsraad wordt op de volgende wijze bij de 
werkzaamheden van de MR betrokken: via de Emiliusschool website, Socialschools app, 
nieuwsbrieven en prikborden binnen de school. 

 

Artikel 10 Rooster van aftreden 

Personeel/ouders/ 

leerlingen 

Functie Naam Jaar van aantreden Aftreden/ 

herverkiezing 

Personeel  Peter Ipenburg 
Maart 2012 

Maart 2016 

Februari 2016  

Juni 2018 (aftreden) 

Personeel  Angelique Heesakkers November 2015 Oktober 2019 

Personeel 
Financieel 

contactpersoon 
Anke Derks van de Ven Januari 2017 December 2020 
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Ouder Voorzitter Constant Govaard 

Januari 2008 

Januari 2012 

Januari 2016 

December 2011 

December 2015 

December 2019 

Ouder  Gerard Ypma 
Augustus 2011 

Augustus 2015 

Juli 2015 

Mei 2018 (aftreden) 

Ouder  Mark Linssen Januari 2016 December 2019 

 

Artikel 11 Onvoorzien 

1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de medezeggenschapsraad op voorstel 
van de voorzitter, met in achtneming van het medezeggenschapsreglement. 

 

Artikel 12 Wijzing en vaststelling van het huishoudelijke reglement 

1. De medezeggenschapsraad is te allen tijde bevoegd het huishoudelijke reglement te wijzigen 
en opnieuw vast te stellen. 

2. De voorzitter draagt er zorg voor dat het bevoegd gezag over de wijzigingen na vaststelling 
door de medezeggenschapsraad wordt geïnformeerd. 

 

Artikel 14 Termijnen. 

1. Bij de verschillende artikelen zijn al termijnen genoemd maar in dit artikel worden ze nog een 
keer duidelijk opgesomd en aangevuld: 

 Oproep voor een vergadering  10 dagen voor de vergadering 

 Ontvangen benodigde stukken voor behandeling minimaal 7 dagen voor 
behandeling 

 Bezwaar op notulen binnen 14 dagen na ontvangst 

 Bezwaar op instemmingsverklaring voorzitter direct 

 Behandeling instemmingen binnen 8 weken 

 Herinnering bestuurder voor de reactie op vragen 6 weken na dagtekening 

 

 

 

 


