
                                                                                                               
 
 
 
 
 

 
Jaarplan medezeggenschapsraad OBS Rosa Boekdrukker 2022-2023 
 
Inleiding 
Dit jaarplan beschrijft hoe de medezeggenschapsraad (MR) werkt qua organisatie en communicatie. 
Daarnaast is voor schooljaar 2022-2023 beschreven welke doelstellingen de MR naleeft en welke 
activiteiten zij zal ondernemen. Dit jaarplan is een leidraad voor de MR maar zal ook gebruikt 
worden om ouders en leerkrachten inzicht te geven in voornemens. 
Het jaarplan wordt aan de start van elk schooljaar geactualiseerd en gedeeld als bijlage bij het 
Boekdrukkertje en op de website. 
 
Wat is een medezeggenschapsraad? 
De MR geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen, die met het beleid van de school te 
maken hebben. Dit betreft bijvoorbeeld het vaststellen of wijzigen van de schoolgids, besteding van 
middelen, verbeteringen in het onderwijs en (informatie)veiligheid op school. De MR informeert 
haar achterban, zowel ouders als medewerkers, over gemaakte keuzes. In schooljaar 2022-2023 
doen wij dit via het Boekdrukkertje. 
 
Wie zijn de leden van de MR van OBS Rosa Boekdrukker? 
 

Naam Lid Jaar van aantreden Aftreden/herverkiezing 

Debora van Rooijen (secretaris) ouder 2020, september 2024, september 

Josine van der Ploeg personeel 2020, september 2024, september 

Marike Semplonius personeel 2021, oktober 2025, oktober 

Monieke van de Walle personeel 2022, september 2026, september 

Nicole Maas (voorzitter) ouder 2020, september 2024, september 

Noor Banks ouder 2020, september 2024, september 

 
Waar staan wij voor? 
De MR wil een positief kritische bijdrage leveren aan de ontwikkelingen van kwalitatief goed 
onderwijs op OBS Rosa Boekdrukker. Uitgangspunt bij alles wat we doen is het zoeken van de 
samenwerking: in open gesprek met zowel directie als onze achterban.  
Wij doen dit door: 

- Gebruik te maken van onze algemene rechten (overleg-, initiatief- en informatierecht) en 
bijzondere rechten (instemmings- en adviesrecht) op beleidsmatige onderwerpen, waarbij 
wij de belangen van leerlingen, ouders en personeel goed proberen te behartigen.  

- Toegankelijk en zichtbaar te zijn voor met name ouders en personeel van de school, o.a. 
door te communiceren in het Boekdrukkertje (nieuwsbrief) en op de website. Op deze 
manier zullen we bijvoorbeeld na elke MR-vergadering een korte terugkoppeling geven van 
de besproken punten. 

- Duidelijk te zijn in onze visie en doelstellingen door jaarlijkse speerpunten en een planning 
vast te stellen in de vorm van dit jaarplan.  

- Initiatief te nemen om zaken bespreekbaar te maken en niet reactief te zijn. 
 



Wij koppelen onze speerpunten aan de doelstellingen van de school en kunnen in ons jaarplan 
aangeven hoe de MR haar rol op die doelstellingen ziet; meedenken, actief betrokken, geïnformeerd 
worden etc. 
Voor schooljaar 2022-2023 zal onze aandacht geconcentreerd zijn op: 
 

• Inclusie en diversiteit op OBS Rosa Boekdrukker 

• De doelen uit het jaarplan 

• Unitonderwijs 

• Begroting 

• Instroom en werving van nieuwe leerlingen 

• Verduurzaming en leefbaarheid van het pand en het schoolplein 

• Inzet NPO-gelden 

• Communicatie school en ouders 
 
Facilitering MR 
Het budget van de MR is gelinkt aan het aantal leerlingen dat op school zit.  
Dit budget is bedoeld voor teamvorming, cursussen en het lidmaatschap medezeggenschapsraad 
AOB. In schooljaar 2022-2023 is het budget €850,-. 



Jaarkalender 2022-2023 
 

Onderwerp 15 sep 27 okt 8 dec 26 jan 16 mrt 11 mei 22 jun  

 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur  

Instemmingsrecht Medezeggenschapsraad 

Schoolgids 2022-2023       x  

Instemmingsrecht personeelsgeleding 

Formatieplan 2022-2023      x   

Scholingsplan Rosa Boekdrukker 2022-2023    x     

Adviesrecht 

Vakantierooster 2023-2024 [inclusie]      x   

Schoolondersteuningsprofiel    x      

Informatierecht 

Schriftelijk de gegevens met betrekking tot de 
samenstelling van het bevoegd gezag, de organisatie 
binnen de school, het managementstatuut en de 
hoofdpunten van het reeds vastgestelde beleid 

    x    

Inzicht bekostiging/rijksbijdrage [voor 1 mei]     x    

Jaarverslag conform WPO artikel 171 [voor 1 juli]  x       

Oordeel klachtencommissie conform WPO artikel 14        n.t.b. 

Inspectierapport / borging – kwaliteitshandboek        n.t.b. 

Begroting Rosa Boekdrukker [per kalenderjaar]    x     

Ingestuurde punten ouders / leerkrachten        indien 
nodig 

Schoolplan 2022-2023: stand van zaken per jaar       x  

Meerjarenplan 2023-2026      x   

Passend onderwijs   x      

In- en uitstroom: inzicht in populatie, ontwikkelingen buurt 
– werving  

    x    

TSA/TSO      x   

GMR         

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&hoofdstuk=I&titeldeel=IV&afdeling=11&artikel=171&z=2018-08-01&g=2018-08-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&hoofdstuk=I&titeldeel=II&afdeling=1&paragraaf=1&artikel=14&z=2017-08-01&g=2017-08-01


Terugkoppeling GMR aangelegenheden 
https://www.awbr.nl/organisatie/gmr 

x x x x x x x  

MR         

Jaarplan 2023-2024 concept opstellen      x   

Jaarplan 2022-2023 vaststellen x        

Werkafspraken en taakverdeling 2022-2023 x        

Vaststellen jaarbegroting 2022-2023       x  

Vergaderdata vaststellen 2023-2024       x  

Bijwerken Medezeggenschapsraad informatie schoolgids 
en website 2022-2023 

x        

Jaarverslag en evaluatie 2021-2022  x       

Samenstelling/verkiezingen      x   

 

https://www.awbr.nl/organisatie/gmr

