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1. Inleiding 
Het jaarplan van de Medezeggenschapsraad beschrijft hoe de Medezeggenschapsraad (MR) van 
basisschool de Akker werkt op gebied van organisatie, communicatie en samenwerking met de 
school. Daarnaast is het streven om elk schooljaar specifieke doelstellingen te benoemen en hierbij 
aan te geven welke activiteiten zij hiervoor onderneemt. Het plan is bestemd voor de MR zelf als 
leidraad en planning voor haar werkzaamheden. Maar ook voor haar achterban (ouders, personeel) 
om inzicht te geven in haar functioneren en gestelde doelstellingen. Dit plan wordt elk jaar 
geactualiseerd bij aanvang van het schooljaar. 
 

2. Wat en wie is de medezeggenschapsraad? 
2.1. Waarom bestaat er een MR? 
Een MR op school is verplicht, en alle rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet 
medezeggenschap op scholen (WMS). De MR bestaat uit maximaal 6 leden vanuit twee geledingen 
(de personeelsgeleding en de oudergeleding) van wie:  

• maximaal 3  leden door en uit het personeel worden gekozen (PG: personeelsgeleding) 
• maximaal 3  leden door en uit de ouders worden gekozen (OG: oudergelding) 

De geledingen hebben gezamenlijke maar ook individuele instemmingsbevoegdheden. Meer uitleg 
over de MR is te vinden verderop in dit jaarplan. De medezeggenschapsraad 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 schoolgids, besteding van middelen, verbeteringen in het 
onderwijs, (informatie)veiligheid op school en langdurige samenwerkingsverbanden. De MR richt zich 
niet op individuele situaties maar op collectieve belangen van De Akker. 
 
2.2. Wie is de MR van De Akker? 
De huidige MR bezetting is: 
 

Bezetting  Geleding Rol 

Ria Priem Personeel Afgevaardigde GMR 

Hannah van den Berg Personeel Secretaris 

Paul de Kloe Personeel Lid 

Dirk-Jan Heemskerk Ouder Afgevaardigde GMR 

Erik Posthouwer Ouder Voorzitter 

Iris van den Hoorn Ouder Lid 

Kim Ligtermoet  Notulist 

 
De MR is geen statische raad. Leden zijn voor een periode actief als MR-lid en worden dan 
opgevolgd. Meer informatie hierover in 5.1 
 

 
 
 
 
 
 
De MR van de Akker 
2020-2021 (van links 
naar rechts): Hannah 
van den Berg, Dirk-Jan 
Heemskerk, Iris van 
den Hoorn, Ria Priem, 
Paul de Kloe en Erik 
Posthouwer 
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2.3. Vaste taken binnen de MR 
De MR kent een aantal vaste taken, dat onder de leden worden verdeeld: voorzitter (in de regel uit 
de oudergeleding), vicevoorzitter, secretaris en GMR-afgevaardigde (één OG en één PG).  
 
Voorzitter 

• Voorbereiden van de vergadering; 
• Opstellen conceptagenda en verspreiden van agendastukken; 
• Voorzitten van de vergadering; 
• Spreekbuis tijdens externe contacten van de medezeggenschapsraad; 
• Onderhouden structureel MR-overleg met de directie; 
• Jaarlijks updaten MR-jaarplan; 
• Opstellen MR-jaarverslag; 
• Maakt een kort verslag van elke vergadering en deelt die via Social Schools 

 
Vicevoorzitter (nog vacant) 

• Neemt in afwezigheid van voorzitter zijn/haar taken over; 
• Draagt zorg voor de financiële zaken van MR 

 
Secretaris 

• Verwerken inkomende en uitgaande (digitale) post; 
• Archivering van MR-stukken; 
• Beheert het Social Schools account van de MR; 
• Verzorgt het versturen van kaartjes en kopen voor attenties 

 
Afgevaardigde GMR 

• Heeft zitting in de GMR van CNS Putten namens De Akker; 
• Koppelt bespreekpunten vanuit GMR terug naar de MR en vice versa 

 
Notulist 
De notulist is geen gekozen MR-lid. De notulist belooft geheimhouding van vertrouwelijke zaken, in 
een vergadering bij de start van deze taak. De notulist is aanwezig bij de vergaderingen en mag in de 
openbare gedeelten meepraten. De notulist is onderdeel van het team, maar heeft geen stemrecht. 

• Opstellen notulen en rondsturen 
 
Van de beschreven taakverdeling kan worden afgeweken wanneer hier een meerderheid van de MR 
mee instemt. Te denken valt aan bijvoorbeeld een vast MR-lid welke het gehele jaar de notulen voor 
zijn of haar rekening neemt. 

 
2.4. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
Vanuit de MR’en van alle bij CNS Putten aangesloten scholen, is er een afvaardiging naar de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is sinds 1 januari 2009 geformaliseerd. 
Iedere school vaardigt één MR lid (PG) en één MR lid (OG) af. Dit schooljaar zijn dit Dirk-Jan 
Heemskerk (OG) en Ria Priem (PG). De GMR geeft advies en/of instemming op voorstellen van het 
bestuur van CNS Putten. Deze voorstellen gelden voor de hele vereniging, bijvoorbeeld onderwijs- en 
personeelsbeleid, financieel- en facilitair beleid en schoolvakanties. Dit in tegenstelling tot de MR, die 
zich bezighoudt met school specifieke zaken van De Akker. De GMR komt ongeveer zes maal per jaar 
bij elkaar en staat in direct contact met het College van Bestuur van CNS Putten. 
 
2.5. Verhouding met de Ouderraad (OR) 
Naast een MR heeft De Akker ook een ouderraad (OR). In tegenstelling tot de MR is er wettelijk geen 
verplichting om een OR in te stellen. De OR kan zowel gevraagd als ongevraagd advies uitbrengen 
aan de MR over alle zaken die de ouders aangaan. In de praktijk houdt de OR zich vooral bezig met 
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praktische zaken als activiteiten organiseren en ouders betrekken bij school. Jaarlijks hebben de 
voorzitters twee maal een gesprek, in oktober en mei. We vinden het enorm belangrijk dat de OR en 
MR constructief samenwerken en elkaar versterken waar dat kan. De OR licht jaarlijks haar concept 
begroting toe. Na inventarisering van de mening van de MR, stelt de OR vervolgens haar begroting 
op. De MR heeft hierbij instemmingsrecht m.b.t. de hoogte van de ouderbijdrage. De OR geeft 
daarnaast jaarlijks inzage in de besteding van de ouderbijdrage. Dit doet de OR doordat haar 
penningmeester langskomt in de MR-vergadering van maart/april. 
 
2.6. Waar staan wij voor? 
De MR wil een positieve bijdrage leveren aan de beleidsvoering van De Akker. Wij doen dit door: 

• Gebruik te maken van haar algemene rechten (overleg-, initiatiefrecht en informatierecht) en 
bijzondere rechten; (instemmings- en adviesrecht) op beleidsmatige onderwerpen, waarbij 
zij de belangen van leerlingen, ouders en personeel goed weet te behartigen; 

• Initiatief te nemen om zaken bespreekbaar te maken; 
• Transparant te zijn in haar handelswijze en keuzes; 
• Ons te scharen achter de christelijke identiteit van De Akker. In de schoolgids staat 

beschreven: “Wij geloven dat ieder kind een uniek schepsel is, gemaakt door God. Wij zien 
ieder kind als waardevol.” Alles wat wij ondernemen is passend bij deze identiteit: christelijk, 
zinvol, waardevol, moreel verantwoord. 

 
2.7. Begroting MR 
De MR heeft geen eigen begroting. Gemaakte kosten kunnen via de directie van De Akker 
gedeclareerd worden. Wel maakt de MR elk schooljaar een inschatting voor de te maken kosten en 
bespreekt dit met de directie. De directie kan deze kosten dan meenemen in de schoolbegroting. 
 

3. Doelstellingen MR De Akker 
3.1 Doelen vanuit De Akker 
De Akker heeft voor de periode 2020-2024 vier jaar de volgende (grote) verbeterthema’s vastgesteld: 
 
Leerlingen ontwikkelen zich optimaal binnen hun mogelijkheden; zij ervaren iets te kunnen en zij 
voelen zich gesteund. 

• We hanteren kind-oudergesprekken en bespreken de ontwikkeldoelen die het kind heeft 
samen met het kind;  

• We beschikken over rapportfolio’s; 
• We hanteren het sociale veiligheidsprotocol + anti-pestprotocol; 
• We creëren een rijke leeromgeving met leerlijnen voor jonge kinderen in de groepen 1 en 2; 
• We ontwikkelen ons verder op het gebied van thematisch werken;  
• De school scoort op alle inspectieonderdelen (minimaal) voldoende. 

 
Ouders zien wij als partner van de school. 

• Op onze school zetten wij digitale middelen in om ouders optimaal te informeren over 
schoolzaken; 

• Op onze school zetten wij digitale middelen in om ouders optimaal te informeren over de 
ontwikkeling van hun kind; 

• Ouders en leerkrachten zijn elkaars gesprekspartners, samen met het kind, om het onderwijs 
voor het kind zo goed mogelijk in te richten.  

 
Wij ontwikkelen met elkaar een professioneel lerende organisatie. 

• Ons didactisch handelen wordt versterkt; 
• Op onze school communiceren wij professioneel; 
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• Op onze school hebben wij de structuur van de lerende organisatie duidelijk neergezet (in 
een vereenvoudigd personeels- en taakbeleid) en we handelen hiernaar; 

• Op onze school richten wij collegiale consultatie structureel in. 
 

3.2 Jaardoelen MR De Akker 
Als MR hebben we ook jaardoelen. Die staan hieronder beschreven: 

• We ondersteunen De Akker om de gestelde doelen te behalen door in gesprek te blijven, 
aangeleverde documenten kritisch mee te lezen en te bespreken. 

• We willen meer zichtbaar aanwezig zijn voor onze achterban, de ouders en het personeel 
van De Akker. Dit doen we door duidelijker aanwezig te zijn op Social Schools, helder te 
communiceren waar de MR voor staat en manieren te zoeken om direct met ouders te 
communiceren en meningen op te halen (bijv. door ouderpanel of ouderpeiling).  

• We willen waar we kunnen bijdragen aan de ouderbetrokkenheid op De Akker. We 
zoeken dit jaar naar manieren waarop we dit kunnen doen.  

• We brengen structuur en duidelijkheid aan in doelstelling, positionering, profilering en 
documentatie van de MR. We maken een jaarplan aan het begin van het schooljaar en 
een jaarverslag aan het eind van het schooljaar. 

• We denken actief mee in de route naar een nieuwe directeur voor De Akker. Hierover 
hebben we nauw contact met de Raad van Bestuur van CNS Putten. 

• We zijn betrokken bij de route naar de nieuw te bouwen school. We hebben hiervoor 
nauw contact met de directie en het schoolteam van De Akker en ondersteunen hen 
waar nodig. 

• We ondersteunen De Akker om een gezonde school te zijn en blijven. Dit doen we door 
in gesprek te zijn met ouders, directie en team. 

 
3.3 MR-vergaderdata 2020-2021  
De MR komt op de volgende data samen: 

• Maandag 14 september 2020 (19.30 uur) 
• Maandag 2 november 2020 (19.30 uur) 
• Donderdag 28 januari 2021 (19.30 uur) 
• Dinsdag 9 maart 2021 (19.30 uur) 
• Maandag 19 april 2021 (19.30 uur) 
• Maandag 7 juni 2021 (19.30 uur) 

 
Het is het doel om in het schooljaar 2020-2021 per vergadering op te sommen welke onderwerpen in 
welke MR vergadering (zie ook H4) worden behandeld. Het is geen uitputtende lijst met 
onderwerpen noch een vaststaande planning: er kunnen onderwerpen bijkomen en er kan van de 
kalender worden afgeweken indien daar aanleiding toe is. 
 
3.4 Instemming / advies / bespreken 
Agendapunten die tijdens de MR-vergaderingen besproken worden zijn soms ter instemming, advies 
of bespreking. Wat houdt dit in? 

• Instemming van MR (of ouder-/personeelsgeleding) is vereist 
• Advies van de MR wordt nadrukkelijk gevraagd 
• Bespreken, onderwerp staat op de agenda ter informatie maar de MR/directie hechten er 

beide waarde aan om hierover van gedachten te wisselen 
 
In afstemming met de directie kan onderstaande op de jaarplanning/agenda van de MR worden 
geplaatst. Het is goed om te weten dat alle informatie beschikbaar is voor de MR. Om het werkbaar 
te houden is het niet wenselijk om alle genoemde onderwerpen jaarlijks terug te laten komen c.q. 
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binnen een vergadering te bespreken. Een aantal onderwerpen staat vast op de agenda van de MR, 
keren jaarlijks (of anderszins periodiek) terug, of kunnen op de agenda komen1: 
 
Onderwerpen ter instemming2, o.a.: 

• Verandering onderwijskundige doelstellingen (MR geheel) 
• Vaststellen of wijzigen schoolplan3 (MR geheel) 
• Vaststellen of wijzigen schoolreglement (MR geheel) 
• SchoolOndersteuningsPlan4 (MR geheel) 
• Vaststelling of wijziging van regels op het gebied van het veiligheids-, gezondheids- en 

welzijnsbeleid (MR geheel) 
• De vaststelling of wijziging van de voor de school geldende klachtenregeling (MR geheel) 
• Beleid t.a.v. verwerken van en de bescherming van persoonsgegevens (MR geheel) 
• Vaststelling of wijziging van de samenstelling van de formatie (PG) 
• Vaststelling of wijziging van de nascholing personeel (PG) 
• Vaststelling of wijziging van een arbeids- en rusttijdenregeling van het personeel (PG) 
• Vaststelling of wijziging van een regeling over persoonsgegevens van het personeel (PG) en 

ouders en leerlingen (OG) 
• Taakverdeling resp. de taakbelasting binnen het personeel (exclusief schoolleiding) (PG) 
• Vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot personeelsbeoordeling, 

functiebeloning en functiedifferentiatie (PG) 
• Hoogte vrijwillige ouderbijdrage (OG) 
• De wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussenschoolse opvang (OG) 
• Vaststelling schoolgids (OG) 
• Vaststelling onderwijstijd/lestijd (OG) 

 
Onderwerpen ter advisering, o.a. 5: 

• Hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid, waaronder de voorgenomen bestemming 
van de middelen (MR geheel) 

• Concrete taakverdeling binnen de schoolleiding (MR geheel) 
• Vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de toelating en verwijdering van 

leerlingen (MR geheel) 
• Vakantierooster (MR geheel) 
• Nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school (MR geheel) 
• Vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het onderhoud van de school (MR 

geheel) 
• Vaststelling of wijziging SchoolOndersteuningsProfiel (MR geheel) 

 
Onderwerpen waarover de MR periodiek informatie ontvangt, o.a.: 

• Het jaarplan en de bijbehorende begroting (beleidsvoornemens op financieel, 
organisatorisch en onderwijskundig gebied), jaarlijks 

• Jaarverslag CNS Putten 
• GMR-aangelegenheden 

 
1 Alle onderwerpen die ter instemming en advisering op de agenda kunnen staan, zijn uitvoerig beschreven op 
https://infowms.nl/sites/default/files/publicaties/20210101%20Instemmings%20en%20adviesbevoegdheden.pdf 
2 Instemming is een MR-recht dat afhankelijk van het onderwerp is voorbehouden aan de MR als geheel, de 
personeelsgeleding (PG) of de oudergeleding (OG). 
3 Hierin is voor vier jaar vastgelegd hoe de school het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en de bewaking en 
verbetering van het onderwijs heeft geregeld. 
4 In het ondersteuningsplan beschrijft de school de extra begeleiding die leerlingen mogelijk nodig kunnen hebben bij het 
leren of functioneren op school. Dit kunnen aanpassingen zijn bij het leren, bij het sociaal emotioneel functioneren of in de 
omgang met anderen. 
5 De MR kan de directie adviseren. Instemming vindt CNS Putten breed vanuit de GMR plaats. 
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Interne bespreekpunten MR: 
• Uittreed rooster en verkiezingen MR 
• Taakverdeling MR 
• Vaststellen jaarplan MR 
• Jaarverslag MR 
• Evaluatie taken MR afgelopen schooljaar 
• Onderzoeken of peilingen van de MR 

 
3.5 MR-jaarkalender 2020-2021  
Een jaarplanning kan de medezeggenschapsraad helpen om in kaart te brengen welke onderwerpen 
wanneer aandacht vragen. Hieronder staan de punten die op de agenda komen. 
 
September  • Vaststellen jaarplanning MR 

• Concept jaarverslag MR voorgaande schooljaar 

• Taakverdeling binnen de MR 

• Vaststellen vergaderrooster MR (dit ook noteren op jaarkalender van school) 

• Vaststellen kosten MR en communiceren met directie 

• Agendapunten MR komend schooljaar inventariseren 

• Scholingsbehoefte MR inventariseren 

• Vaststellen jaarverslag MR voorgaande schooljaar en digitaal beschikbaar stellen 

• Welkomsactiviteit voor ouders en leerlingen in eerste week schooljaar 

• Schoolkalender vaststellen 

• Vaststelling taakbeleid c.q. taakverdeling lopend schooljaar (instemming) 

• Eventuele knelpunten formatie 

• Overleg met leerlingenraad 

• Opbrengstenboekje eind vorig schooljaar 

• SchoolOndersteuningsPlan (instemming) 

• Sociale veiligheid 

• Anti pestprotocol 

Oktober  • Formatie overzicht n.a.v. teldatum 1 oktober (instemming PG) 

• Evaluatie personeelsbeleid 

• Overzicht van de formatie na teldatum van 1 oktober 

• Managementrapportage 

• Overleg met de voorzitter ouderraad 

November / 
december  

• Plan van aanpak voor ouderparticipatie in samenwerking met de ouderraad of 
leerlingenraad 

• Evaluatie ouder participatie (zie Schoolplan 2020-2024) (instemming OG) 

• Uitkomsten WMKPO Sociale Veiligheid (vragenlijst gr.5-8) 

• Verslag van vertrouwenspersoon, momenteel Marianne van Beek 

• Vaststelling jaarverslag school over voorgaande schooljaar 

Januari / februari  • Eventuele verkiezingen MR indien een lid aftredend is 

• Voortgang schoolplan (het meerjarig beleidsplan) 

Maart  • Besteding vrijwillige ouderbijdrage, verantwoording afgelopen schooljaar via de 
penningmeester OC 

• Bespreken van personeelsbeleid (bijv. taakbeleid) en organisatorische zaken 

• Opbrengstenboekje midden huidig schooljaar 

• Vaststelling vrijwillige ouderbijdrage voor volgend schooljaar (instemming OG) 

• Vaststelling begroting voor schooljaar voor volgend schooljaar (advies) 

April  • Vaststellen formatieplan voor komend schooljaar? (instemming PG) 

• Evaluatie / vaststelling werktijden en verlofregeling komend schooljaar inclusief 
vakantieregeling (advies) 

Mei • Het concept jaarplan van de Akker (advies), voor het nieuwe schooljaar. Hierin staat 
ook het formatieplan (instemming PG) en nascholingsplan (instemming PG) 
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• Uitkomsten WMKPO Sociale Veiligheid (vragenlijst gr.5-8) (wanneer vragenlijst een 
2e keer werd afgenomen in dat schooljaar, dit is niet verplicht) 

• Nieuwe klachtenregeling (instemming) 

• Overleg met voorzitter ouderraad en leerlingenraad 

• Stand van zaken meerjarig beleidsplan 

Juni / juli • Jaarplan de Akker aankomend schooljaar (instemming PG) 

• Concept schoolgids MR gedeelte bespreken / aanpassen. 

• Definitieve formatieplan delen (instemming PG) 

• Communicatieplan 

• Schoolgids voor volgende schooljaar (instemming OG) 

• Punten voor jaarplan MR bespreken 

• Behoefte aan scholing MR inventariseren 

• Vaststelling schoolgids aankomend schooljaar (instemming OG) 

• Werktijden- en verlofregeling aankomend schooljaar (instemming PG)  

• Evaluatie taakbeleid afgelopen schooljaar 

 

4 MR Vergaderingen en communicatie 
Er wordt ongeveer zesmaal per jaar een MR vergadering gehouden. Incidenteel kan naar behoefte 
een ingelaste vergadering plaatsvinden. De standaard tijdsduur is 19:30 uur tot 21:30 uur voor de 
MR-vergadering. Een MR-vergadering vindt bij voorkeur plaats op school, maar kan incidenteel ook 
bij een MR-lid thuis zijn of indien noodzakelijk online plaatsvinden. 
 
De datum, tijd en locatie is altijd bekend bij de achterban (team en ouders), omdat het openbare 
vergaderingen zijn. Bij wijzigingen van datum, tijd of locatie wordt de achterban tijdig op de hoogte 
gesteld. 
 
4.1 Aanwezigen bij het MR-overleg 

• Alle MR leden zijn in principe bij elke vergadering aanwezig.  
• Afmelden voor een vergadering gebeurt tijdig bij de voorzitter. 
• Bij (een gedeelte van) elke vergadering is één directielid als adviseur aanwezig. Hiervan kan 

in overleg worden afgeweken. 
• Personeel en ouders van leerlingen zijn welkom bij de (openbare) vergaderingen van de MR. 

We zouden het zelfs heel leuk vinden als er andere ouders geïnteresseerd zijn. Ouders die 
meekijken hebben echter geen stemrecht, zij zijn aanwezig als toehoorder. 

• Het is mogelijk dat (een gedeelte van) een vergadering alleen toegankelijk is voor de MR-
leden. Bijvoorbeeld vanwege gevoelige onderwerpen of als er wel gestemd moet worden. Dit 
wordt dan van tevoren op de agenda vermeld. 

• Anderen dan MR-leden wordt verzocht om zijn/haar aanwezigheid vooraf aan te kondigen bij 
de secretaris van de MR via mr.deakker@cnsputten.nl.  

 
4.2 MR vergaderwerkwijze 

• In te dienen agendapunten worden minimaal een week voorafgaand aan overleg gevraagd 
aan de leden. Agenda en stukken worden minimaal een week voorafgaand aan overleg 
verstuurd. 

• Stukken m.b.t. instemmings- of adviesrecht worden minimaal twee weken voor het overleg 
gedeeld met de MR. Indien dit niet mogelijk is, wordt dit gecommuniceerd. 

• Van elke vergadering worden notulen opgesteld voor de MR zelf. De notulen worden uiterlijk 
2 weken na het overleg verstuurd. De notulen worden een week na versturen automatisch 
vastgesteld. Als er wijzigingen gewenst zijn, dit binnen een week na versturen laten weten 
aan de notulist. Vervolgens worden de notulen opnieuw verstuurd. Ook daarna is er weer 
een week de tijd om te reageren, voordat de notulen vastgesteld worden. 
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• Van de vergadering wordt ook een beknopt verslag gemaakt voor communicatie naar de 
achterban (via Social Schools). 

 
Opgemerkt wordt dat het personeel en de ouders van de school agendapunten kunnen indienen. Zij 
kunnen hiervoor de secretaris verzoeken een onderwerp of voorstel ter bespreking op de agenda van 
een vergadering van de MR te plaatsen. Dit kan via mr.deakker@cnsputten.nl. 
 
4.3 Communicatie tussen MR en belanghebbenden 
De MR is altijd te bereiken via: mr.deakker@cnsputten.nl. Met wie heeft de MR contact, waarover en 
op welke wijze? 
 

Met wie contact? Over wat? Hoe?  Over wat? Hoe? 

Ouders/verzorgers Alle relevante MR-
ontwikkelingen, maar met 
name die met impact op 
kinderen en ouders  

Startavond (algemene MR-
presentatie), maandinfo, 
klankgroep/ouderraad, 
website en direct contact 

Personeel (leerkrachten)  
 

Alle relevante MR-
ontwikkelingen, maar met 
name die met impact op 
personeel 

Via de teamvergadering/ 
ontwikkelteams 

Directie  
 

Alle relevante MR-zaken  MR-vergadering en -
overleg 2 weken vooraf 
aan elke MR-vergadering 

Leerlingen  Alle ingebrachte zaken 
vanuit de leerlingenraad 

Jaarlijkse ontmoeting met 
de leerlingenraad 

GMR Vertegenwoordiging van 
belangen van De Akker en 
kennisname van 
ontwikkelingen op stichting 
niveau CNS Putten 

Via GMR-
vertegenwoordiging OG en 
PG  

Bestuur CNS Putten Schoolzaken op 
stichtingsniveau 

Voorzitter kan contact 
hebben met bestuur CNS 
Putten. Over het algemeen 
verloopt dit via GMR 

Ouderraad Zaken die spelen op school 
of onder ouders 

Twee maal per jaar heeft 
de voorzitter van de MR 
overleg met de voorzitter 
van de Ouderraad. 

MR’en van andere scholen  Leren van andere MR’en 
binnen CNS Putten 

Via eigen netwerken en via 
GMR  

Vakbonden / Hulppunten / …  Cursussen, advies inwinnen Per geval 

 
Het MR-jaarplan wordt elk jaar eind september gepubliceerd op de website van De Akker en gedeeld 
via Social Schools. De MR schrijft na elke vergadering een kort verslag over de besproken 
onderwerpen, gebeurtenissen etc. die er spelen. Het verslag wordt via Social Schools gedeeld.   
 

5 MR-Verkiezingen en zittingsduur 
5.1 Zittingsduur leden MR   
In het document ‘Reglement Medezeggenschapsraad CNS Putten versie (februari 2018)’ 6 staat in 
artikel 5 (Zittingsduur) het volgende over de zittingsduur van MR leden:    

• Een lid van de MR heeft zitting voor een periode van 3 jaar.    
• Een lid van de MR treedt na zijn zittingsperiode af en is terstond herkiesbaar.   

 
6 Op te vragen via mr.deakker@cnsputten.nl 
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• Een lid dat ter vervulling van een tussentijdse vacature is aangewezen of verkozen, treedt af 
op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is aangewezen of verkozen, zou moeten 
aftreden.    

• Behalve door periodieke aftreding eindigt het lidmaatschap van de MR:   
a. door overlijden;   
b. door opzegging door het lid; of   
c. zodra een lid geen deel meer uitmaakt van de geleding waaruit en waardoor hij is 

gekozen. 
 
5.2 Overzicht van perioden 
De zittingsduur van de leden van de MR is drie jaar. 
 

Bezetting  Geleding Datum aftreden Termijn 

Ria Priem Personeel 01-08-2022 2e termijn (sept 2016) 

Hannah van den Berg Personeel 01-08-2021 2e termijn (sept 2015) 

Paul de Kloe Personeel 01-08-2023 1e termijn (sept 2020) 

Dirk-Jan Heemskerk Ouder 01-08-2023 2e termijn (sept 2017) 

Erik Posthouwer Ouder 01-08-2021 2e termijn (sept 2015) 

Iris van den Hoorn Ouder 01-08-2023 1e termijn (sept 2020) 

 
Als MR de Akker streven wij ernaar om per geleding (OG en PG) jaarlijks maximaal één nieuw MR-lid 
toe te laten om het kennisniveau en de continuering in stand te houden. 
 
5.3 Werkwijze verkiezing 
De leiding van de verkiezingen van de leden van de MR berust bij de MR. De MR kan de organisatie 
daarvan opdragen aan een verkiezingscommissie. De MR bepaalt de samenstelling, werkwijze, en de 
bevoegdheden van de verkiezingscommissie alsmede de wijze waarop over bezwaren inzake 
besluiten van de verkiezingscommissie wordt beslist. 
 

• De MR stelt 4 weken voor de datum van de verkiezingen een lijst vast van de personen die 
kiesgerechtigd en verkiesbaar zijn. De MR maakt deze lijst aan de ouders en het personeel 
bekend onder vermelding van de mogelijkheid zich kandidaat te stellen, alsmede van de 
daarvoor gestelde termijn. 

• De verkiezingen vinden plaats bij geheime, schriftelijke stemming (dit kan ook online). 
• Als uit de ouders en het personeel niet meer kandidaten zijn gesteld dan er zetels zijn in de 

MR (voor die geleding), vinden voor die geleding geen verkiezingen plaats en worden de 
gestelde kandidaten geacht te zijn gekozen. 

• Een kiesgerechtigde brengt ten hoogste evenveel stemmen uit als er zetels zijn voor zijn 
geleding in de MR. Op een kandidaat kan slechts één stem worden uitgebracht. 

• Gekozen zijn de kandidaten die achtereenvolgens het hoogste aantal stemmen op zich 
hebben verenigd. Indien er voor de laatste te bezetten zetel meer kandidaten zijn, die een 
gelijk aantal stemmen op zich verenigd hebben, beslist tussen hen het lot. 

• De MR stelt de uitslag van de verkiezingen vast en maakt deze schriftelijk bekend aan het 
bevoegd gezag, de geledingen en de betrokken kandidaten. 

 
Meer informatie over de procedure is te vinden in het document ‘Reglement Medezeggenschapsraad 
CNS Putten (versie februari 2018)’. Deze is op te vragen bij MR De Akker. 
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Bijlagen 
Verplichte beleidsstukken 
De MR moet in elk geval van het bevoegd gezag de volgende informatie ontvangen. Beleidsstukken 1 
t/m 6 vanwege artikel 8, tweede lid WMS. Beleidsstukken 7 t/m 14 vanwege de instemmings- en 
adviesbevoegdheden van de MR7. 

1. Jaarlijks de begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en 
onderwijskundig gebied. 

2. Jaarlijks de informatie over de berekening van de lumpsumvergoeding. 
3. Het jaarverslag 
4. De uitgangspunten die het bevoegd gezag hanteert bij de uitoefening van zijn 

bevoegdheden. 
5. Tenminste eenmaal per jaar de gegevens over de hoogte en inhoud van 

arbeidsvoorwaardelijke regelingen van personeel en bevoegd gezag (alleen bij besturen met 
meer dan 100 personeelsleden) evenals van de raad van toezicht. 

6. Aan het begin van het schooljaar de gegevens over de samenstelling van het bevoegd gezag, 
de organisatie binnen de school, het managementstatuut (dat wil zeggen de taakverdeling 
tussen het bevoegd gezag en de schoolleiding) en de hoofdpunten van het al vastgestelde 
beleid. 

7. Het schoolplan (instemming MR) 
8. De schoolgids (instemming oudergeleding MR) 
9. Het zorgplan (instemming MR) 
10. Het personeelsbeleid (instemming personeelsgeleding MR) 
11. Het formatiebeleid (instemming personeelsgeleding MR) 
12. Het arbobeleid (instemming en advies MR, instemming personeelsgeleding) 
13. Het veiligheidsbeleid (instemming MR) 
14. In het voortgezet onderwijs: het leerlingenstatuut (instemming leerlinggeleding). 

 
Waar te vinden? Handige verwijzingen 

• Wetmedezeggenschap op scholen (WMS): http://wetten.overheid.nl of via 
http://www.infowms.nl/ 

• CAO Primair Onderwijs: http://www.poraad.nl/content/cao-po 
• CNS Putten: www.cnsputten.nl 
• BmdB De Akker: www.bmdbdeakker.nl  
• Archief MR: neem contact op met de MR via mr.deakker@cnsputten.nl 

 
7 Bron: MR en Beleid, Raad & Daad-brochure OUDERS VAN WAARDE, oktober 2013 (https://www.ouders.net/wp-
content/uploads/woocommerce_uploads/2013/09/Brochure-MR-en-beleid.pdf) 
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