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MR IKC de triviant    
 

Activiteitenplan Schooljaar 2021-2022 
 

 

A. Onze missie 
 
De MR denkt mee over het schoolbeleid en bewaakt samen met de directie de uitvoering en 
evaluatie van dat beleid. De MR wil proactief functioneren en staat daarbij open voor 
aanbevelingen uit de achterban te weten het schoolteam en de ouders. 
 
Op grond van de voorgeschreven wet, is de MR aangewezen als orgaan waarin de diverse 
belangen die in de school aanwezig zijn worden vertegenwoordigd; de MR spreekt voor zowel 
leerlingen, ouders als personeel. 
De leden worden rechtstreeks gekozen door hun achterban, voor de OMR-leden 
(oudergeleding) zijn dit alle ouders van de leerlingen van groep 1 t/m 8, voor de  
PMR-leden (leerkrachten) zijn dit hun collega’s.  
 
 

B. Organisatie 
 
Vergaderdiscipline en werkwijze 
 
De MR vergadert gemiddeld 6 keer per jaar.  
Het vergaderschema voor de vergaderingen van een nieuw schooljaar worden aan het eind 
van het voorafgaande schooljaar vastgesteld door de leden. 
De vergaderingen vinden plaats op de schoollocatie aan De Halstraat 42, te Stein. 
 
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Dit betekent dat bij de vergaderingen 
toehoorders aanwezig mogen zijn. Ouders of personeelsleden kunnen een schriftelijke 
toelichting op hun agendapunt indienen of zij kunnen hun punt mondeling toelichten.  
 
De MR behoudt zich het recht om onderwerpen in beslotenheid te bespreken. 
Besloten onderwerpen worden op de agenda ook als dusdanig weergegeven. 
 
Indien wenselijk kunnen er aparte overlegmomenten tussen MR-leden ingeroosterd worden.  
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Agenda 
De agenda wordt uiterlijk 7 dagen voor de vergadering door de secretaris verspreid onder de 
leden. De andere MR leden zorgen dat belangrijke agendapunten tijdig doorgegeven worden 
aan de secretaris. Tijdens de vergadering wordt de agenda definitief vastgesteld. Tot uiterlijk 
10 dagen vóór de geplande vergadering kunnen er agendapunten worden aangedragen. 
 
De directie zorgt vooraf voor relevante informatie en/of mededelingen. Op basis hiervan 
besluit de MR of het noodzakelijk is dat directie aansluit bij de reguliere MR-vergadering om 
toelichting te geven.  
  
Hierboven staat een beknopte versie van onze werkwijze weergegeven. Voor meer details, 
verwijzen we u graag naar het medezeggenschapsreglement.  
 
Schooljaar 2021-2022 

 
In het schooljaar 2021-2022 komt de MR op de volgende data bij elkaar:  
 
Maandag 13-09-2021 
Donderdag 21-10-2021 
Donderdag 09-12-2021 
Donderdag 26-01-2022 
Donderdag 07-04-2022 
Donderdag 19-05-2022 
Donderdag 07-07-2022 
 
Deskundigheid 
 
MR-leden zullen zich op de hoogte houden van ontwikkelingen op het gebied van 
medezeggenschap. Zij doen dit door het bijhouden van relevante literatuur, beleidsstukken 
en voor de leden van de PMR de CAO. Vakbondsleden binnen onze MR krijgen een MR-
bulletin waarin de laatste nieuwe ontwikkelingen zijn te volgen. Verder vraagt de secretaris 
informatie op bij het medezeggenschapssteunpunt indien dat wenselijk is. De websites 
www.infowms.nl en www.medezeggenschapsraden.nl kunnen door alle leden regelmatig 
bezocht worden om zodoende op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en om 
antwoorden op vragen te zoeken. Op de websites van de vakbonden is voor 
medezeggenschapsradenleden ook veel informatie te vinden. 
 
De MR 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. Aan de 
bedoelde personen worden tijdig de agenda en de stukken van de betrokken vergadering 
verstrekt. De leden van de MR  kunnen in de vergadering aan de genoemde personen 
inlichtingen en advies vragen. Een deskundige kan ook worden uitgenodigd schriftelijk advies 
te geven. 

http://www.infowms.nl/
http://www.medezeggenschapsraden.nl/
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C. Speerpunten  
 
Evaluatie 2020-2021 
 
Vanuit de planverplichtingen zullen het schooljaar 2020-2021 de volgende onderdelen aan 
bod komen: 

 
➢ Werkverdelingsplan 
➢ Groepsverdeling 
➢ Schoolplan 
➢ Speelplaats 
➢ OV samenwerking, ouderbijdrage en inzetbaarheid 
➢ Vakantierooster 
➢ Activiteitenplan MR 
➢ Jaarplan/ jaarverslag  
➢ Schoolbegroting 
➢ MR Begroting 
➢ Werkdrukgelden 
➢ Taakbeleid en normjaartaak: evaluatie. 
➢ Schoolformatieplan 
➢ Nascholing 
➢ Schoolgids  
➢ Profileren MR: Team & Ouderbetrokkenheid 
➢ Noodlokalen voortgang: iedere MR-vergadering een up-date 
➢ Professioneel statuut  
➢ Beleidsplan lokaal integraal jeugdbeleid 
➢ Thema avonden (Blink/ Gynzy) 
➢ Protocol Weglopen van school, aanvulling schoolveiligheidsplan 
➢ Voortgangsrapportage schooljaar 2019-2020 
➢ Bezoek GMR  

 
Bovenstaande documenten/onderwerpen zijn het afgelopen jaar aan bod gekomen in de MR 
vergaderingen, enerzijds ter instemming, anderzijds ter advies of ter info afhankelijk van de rol 
van de MR. 
 
De ruimtelijke situatie (ruimte tekort) op de Triviant blijft een groot aandachtspunt en is 
volgend schooljaar voor de MR prioriteit nummer 1!  
 
Ook dit schooljaar werd nog beheerst door Corona, alle vergaderingen hebben daarom nog via 
Teams plaatsgevonden. De documenten waar de MR instemming of advies in heeft zijn tijdig 
aangeleverd en na behandeling in de MR goedgekeurd. Hier waren geen bijzonderheden. De 
GMR-vergaderingen waar de MR periodiek aan deelneemt zijn afgelopen schooljaar niet 
doorgegaan vanwege Corona.  Hierdoor hebben we als MR de informatievoorziening en 
praktische ondersteuning vanuit de GMR gemist op sommige vlakken.   
 
  



Activiteitenplan schooljaar 2021-2022, MR IKC de triviant 4 

Speerpunten 2021-2022 
 
Prioriteit ligt dit schooljaar bij problematiek huisvesting.  
De Gemeente Stein is bezig met een Integraal Huisvestings Plan (IHP). Het IHP wordt in 
september 2021 gepresenteerd aan de Gemeenteraad. De raadsleden kunnen dan vragen 
stellen voordat de besluitvormingsprocedure start. Er zijn nog geen definitieve beslissingen 
genomen. Op 14 oktober 2021 neemt de Gemeenteraad een besluit over het IHP. 
 
De gesprekken tussen Gemeente-Kindante-school zullen ook dit schoojaar gecontinueerd 
worden. 
 
Daarnaast:  
 
➢ Profileren MR 
➢ Ouderbetrokkenheid  

 

D. Facilitering 

  
 
Facilitering in tijd 
  
Facilitering in tijd van de PMR-leden zal gebeuren conform de afspraken binnen de CAO, voor 
de OMR-leden is geen facilitering in tijd beschikbaar. 
  
Facilitering in geld 
  
De MR stelt een begroting op voor inzet van deze financiële middelen en deze zal gaan over 
het schooljaar 2021-2022. Zie begroting MR schooljaar 2021-2022  
 
Facilitering in ondersteuning 
  
De goedgekeurde documenten en de besluitenlijst worden op ISY geplaatst. De agenda wordt 
in concept versie voor elke vergadering geplaatst, vaststelling van de agenda vindt plaatst 
tijdens de MR-vergadering. De PMR-uren normjaartaak zijn conform cao. 
 
Facilitering algemeen 
  
De MR kan gebruik maken van de volgende faciliteiten: 

➢ Het schoolkopieerapparaat en van de school als vergaderruimte. 
➢ ISY als communicatiemiddel naar de ouders. 
➢ Een eigen tabblad op de website van de school waar ouders o.a. relevante informatie 

over medezeggenschap kunnen vinden. 
 

E. Samenstelling van de MR                                                

  
Het komende schooljaar zal de MR bestaan uit 3 leden namens de ouders en 3 leden namens 
het personeel      
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Oudergeleding:   
Tim Ummels                
voorzitter         
                                   
Bernice Aspers                
secretaris 
vicevoorzitter 
                         
Esther In ’t Ven             
penningmeester                                           
 
Personeelsgeleding:         
                  
Kristel Graus - de Rooy        
lid                             
 
Hilly Kusters-L’Herminez               
lid 
 
Peggy Troisfontaine 
lid                                          
 
                                   

 

Wilt u meer weten over de medezeggenschapsraad of contact opnemen? 
Kijk dan op de website van de school onder het kopje “Basisschool – De 

Medezeggenschapsraad” 
http://www.ikc-detriviant.nl/ 

 

 

http://www.ikc-detriviant.nl/

