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Inleiding
De leden van de medezeggenschapsraad (MR) van de Olympiaschool willen met dit jaarplan
onze achterban informeren en duidelijk maken wat van ons verwacht kan worden.
Daarnaast is het plan onze leidraad voor onze vergaderingen en activiteiten in het
schooljaar 2018/2019.
Ook gebruiken we het om aan het einde van het schooljaar terug te kijken en
verantwoording af te leggen over wat we hebben gedaan.
Mocht je over dit plan, of over de MR vragen hebben of suggesties willen doen, mail dan
naar mr@olympiaschool.nl.

1. Medezeggenschap op basisscholen
Medezeggenschap op (basis)scholen is een recht dat is geregeld in de Wet medezeggenschap
op scholen. Elke school heeft dan ook verplicht een medezeggenschapsraad (MR). In een MR
zit een gelijke vertegenwoordiging van ouders (oudergeleding) en personeelsleden
(personeelsgeleding).
Een MR toetst het beleid – de visie en de plannen – van een school, en kan zo invloed
uitoefenen op keuzes die hierin gemaakt worden. Dit doet de MR door regelmatig te
overleggen met de directeur over onder andere de begroting, schoolgids, het
verzuimprotocol, personeelsbeleidsplan en de formatie. Op basis van de wettelijke
regelgeving wordt door de directeur gevraagd om instemming en/of advies hierop. Een MR
kan ook ongevraagd advies geven.
Het schoolbestuur houdt steeds de verantwoordelijkheid voor het beleid van de school.
Toelichting op de rechten van de MR:
Informatierecht

Adviesrecht

De directie verstrekt de MR tijdig alle inlichtingen, die de MR voor de
vervulling van de taak redelijkerwijs nodig heeft. De directie doet dit
ongevraagd, en moet ook op verzoeken van de MR ingaan.
Bij een aantal in het reglement vastgelegde plannen moet de directie
advies vragen aan de MR. Het bevoegd gezag (de directie) mag een
advies beargumenteerd naast zich neerleggen.

Instemmingsrec
ht

Voor bepaalde in het reglement van de MR genoemde besluiten heeft
de directie vooraf instemming nodig van de MR of van een geleding
van de MR. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze
instemming ontbreekt.

Recht op
overleg

De MR of een geleding heeft het recht om met de directie te
overleggen over alle zaken die de school betreffen. De reden voor het
overleg moet worden vermeld.

Initiatiefrecht

De MR heeft de bevoegdheid om over alle aangelegenheden van de
school, voorstellen aan de directie te doen en standpunten duidelijk
te maken. Het bevoegd gezag moet hierop binnen drie maanden
schriftelijk reageren.

Gemeenschappelijke MR
Bij een schoolbestuur dat meer dan één school bestuurt, is een gemeenschappelijke MR
(GMR) ingesteld. Een GMR houdt zich bezig met beleid op centraal niveau.
De GMR wordt gekozen door de leden van de medezeggenschapsraden onder hetzelfde
bestuur.
De Olympiaschool valt onder de stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel.
2. Medezeggenschap op de Olympiaschool
De MR van de Olympiaschool bestaat uit zes leden, drie ouders en drie personeelsleden. De
samenstelling is als volgt:
Naam

Geleding

Rol

Aftredend

Monica de Wit

Ouder

Voorzitter

Juni 2020

Chantalle Voragen

Ouder

Vice Voorzitter

Juni 2021

Pieter Paul van Oerle

Ouder

Klaas Laan

Personeel

Ilona Mijnders

Personeel

Saskia Oelen

Personeel

Juni 2021
GMR-lid/
Secretaris

Op verzoek van de MR is ook directeur Marjan de Smit aanwezig bij de MR-vergaderingen
om een toelichting op stukken te geven die op de agenda staan.
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3. Onderwerpen en planning
Hieronder staat een overzicht van de bevoegdheid die de MR heeft bij de volgende plannen
en beleidsstukken:
Onderwerp

Bevoegdheid

Onderwijskundig
Schoolplan

MR instemmingsrecht

Schooljaarplan

MR adviesrecht

Schoolgids

MR oudergeleding instemmingsrecht

Personeel en Formatie
Schoolformatieplan

MR personeelsgeleding instemmingsrecht

Scholingsplan

MR personeelsgeleding instemmingsrecht

Taakverdeling

MR personeelsgeleding instemmingsrecht

Werktijdenregeling

MR personeelsgeleding instemmingsrecht

Financiën
Schoolbegroting

MR adviesrecht

Sponsoring

MR instemmingsrecht

Overige zaken

1

Onderwijstijd

MR oudergeleding instemmingsrecht

Vakantieregeling

MR adviesrecht

Lesrooster

MR adviesrecht

Vergaderingen
De MR vergadert zeven keer per schooljaar op dinsdag- of donderdagavonden van 18:30 tot
20:00 uur. De frequentie, dag en tijdstip van overleg kan aangepast worden als dat beter
past in de agenda’s van de MR-leden.
Bij de start van het schooljaar is er een overleg met de leden van de ouderraad om op
hoofdlijnen de plannen voor het komende jaar door te nemen.
Daarnaast hebben de voorzitters van MR en Ouderraad regelmatig overleg om elkaar te
informeren over relevante agendapunten en om af te stemmen over bijvoorbeeld themaavonden.
Het is altijd mogelijk om een vergadering van de MR bij te wonen. Je kunt dat tot vijf
dagen voor de aanvang van de vergadering aangeven via mr@olympiaschool.nl.
In het Olympianieuws wordt altijd anderhalve week voor een vergadering de agenda bekend
gemaakt. Je kunt via mr@olympiaschool.nl zelf ook agendapunten aandragen.
Van de vergaderingen worden notulen gemaakt. Op de website van de Olympiaschool zijn
de verslagen van de MR-vergaderingen te vinden (https://www.olympiaschool.nl/oudersolympia/medezeggensschapraad/).

Kalender 1
In het onderstaande overzicht zijn de vergaderdata van de MR voor het schooljaar
2018/2019 opgenomen, en een aantal van de onderwerpen dat tijdens deze vergaderingen
in ieder geval op de agenda staat.
Di 9okt
2017

DO 13 dec
2018

Do 24 jan
2019

MRJaarpla
n

Jaarplan

Begrotin
g (ovb)

Themaavond
(opzet,
datum)

MRjaarversl
ag
2017/20
18

Artikel
Pesten

Di 12 maart
2019

Thema
week

DO 23 mei
2019

DO 27 juni
2019

MR jaarplan
2019/2020

Tips en
tops MR

Schoolform
atie-plan

Schoolgids

Vergaderdata GMR: dinsdagen 25 september, 11 december, 5 maart, 14 mei en 18 juni
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Schoolgi TSO
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Continur
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TSO
Schoolon
der
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splan

Jaarkalende
r 2019/2020
continuro
oster
vraag aan
ouders

Evaluatie
themaweek?

GMR

GMR

Jaarverslag
2018/2019

Thema
week
GMR

GMR

GMR

Educatie
f
partners
chap

Educatief
partnersc
hap

GMR
Educatief
partnersch
ap

GMR symposium dinsdag 13 november
Medezeggenschapsreglement en huishoudelijk reglement
De MR heeft een medezeggenschapsreglement en een huishoudelijk reglement waarin een
aantal (praktische) zaken is vastgelegd. Ze worden waar nodig iedere twee jaar aangepast.
4. Communicatie
De MR informeert ouders en teamleden via het Olympiajournaal over de vergaderingen en
de belangrijkste agendapunten. Op de website is dezelfde informatie te vinden, daar zijn
ook de verslagen van de vergaderingen in te zien.
Tijdens de jaarlijkse thema-avond is de MR aanwezig om over een bepaald thema input te
vragen van ouders en leerkrachten.

5. Aanwending financiële bijdrage
Er is een financiële bijdrage beschikbaar voor de MR/OR van 1545 euro. De voorgaande
schooljaren is weinig tot geen gebruik gemaakt van deze bijdrage. In het schooljaar
2016/2017 is de bijdrage aangewend voor een gastspreker tijdens een ouderavond
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