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01: Inleiding  

Voor u ligt het activiteitenplan van de MR 2021-2022 Hierin staat o.a. vermeld wat voor 
taken/bevoegdheden de MR heeft. Het plan bevat de verantwoording van de activiteiten die de 
MR in dit schooljaar denkt uit te voeren.  

De MR heeft als taak het controleren van het schoolbeleid door het geven van instemming of 
advies ten aanzien van diverse schoolse aangelegenheden.  

Beleid en onderwijs zijn steeds aan wijzigingen onderhevig. Dit activiteitenplan moet daarom 
regelmatig worden geëvalueerd en zo nodig aangepast worden.  

Het activiteitenplan bevat een overzicht van de onderwerpen die de MR in het schooljaar        
2021-2022  wil behandelen. Het werkplan  zorgt voor een duidelijk overzicht, wat de 
communicatie tussen de verschillende belangengroepen ten goede zal komen.  
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O2: Missie en visie MR  

Missie MR  
  
Zoals bij de Wet Medezeggenschap onderwijs is vastgesteld, bestaat de taak van de MR uit het 
bespreken, beoordelen en uiteindelijk vaststellen van het beleid van de school.  
Hierbij heeft de MR de beschikking over een aantal instrumenten:  
• Instemmingbevoegdheid  
• Adviesbevoegdheid  
• Recht op informatie  
• Recht op overleg  
• Recht op initiatief  
  
De directie dient de MR tijdig te informeren over het gevoerde beleid en de beleidsvoornemens, 
op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied. Verder dient er voor een aantal 
beleidsvoornemens instemming te worden verleend door de MR. Dit geldt o.m. voor de 
schoolgids, schoolplan, schoolreglement, formatie en het zorgplan.   
Daarnaast  heeft de MR het recht om initiatief te nemen om bepaalde onderwerpen aan de orde 
te stellen.   
Dit is iets anders dan het vrijblijvend aandragen van ideeën en suggesties. De MR heeft het recht 
om voorstellen te doen over alle onderwerpen die betrekking hebben op de school. Het is wel 
belangrijk hierbij te vermelden dat de MR geen individuele klachten van ouders behandeld. 
Hiervoor dient men de reguliere klachtenprocedure van de school te volgen.  
  
De MR streeft er naar om herkenbaar te zijn voor haar achterban en de directie door;  

• Doelgerichtheid en kundigheid  
• Betrokkenheid  
• Het waarborgen van kwaliteit  
• Transparante communicatie  
• Een positief kritische opstelling  

  
Visie MR  

Uitgangspunt is steeds het mede zorgdragen voor het realiseren van kwalitatief goed onderwijs en 
een veilig en zo optimaal leer- en werkklimaat voor alle kinderen en personeelsleden,  waarbij de 
achterban actief betrokken is en zich mede verantwoordelijk voelt voor de school.  

De MR is er op gericht om met de betrokkenen respectvol samen te werken door middel van 
heldere regels en een open communicatie.  
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03: Doelen schooljaar 2021-2022 
  

• Verder gaan met het leveren van een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van het 
onderwijs door toe te zien op de gestelde doelen in het jaarplan van de school.  

• De MR zal toezien op het opstellen en uitvoeren van beleid ten aanzien van ARBO 
• regelingen.  
• De MR zal de financiële beleidscyclus volgen.  
• De MR volgt actief de ontwikkeling op het gebied van ouderbetrokkenheid, waarbij 

mogelijk gebruik wordt gemaakt  van het tevredenheidsonderzoek.  
  
04: Functies en werkwijze binnen de MR  
  
De MR van KC-Mozaïek bestaat uit zes leden: drie ouders en drie personeelsleden.  
De MR kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris. De voorzitter beheert tevens de 
financiën.  
Voor de procedures rondom verkiezingen en zittingsduur en taakomschrijvingen: zie huishoudelijk 
reglement KC-Mozaïek.  
  
MR KC-Mozaïek:  
  
Leden personeelsgeleding:  
Erwin Dirks: voorzitter 
Noortje Verheij: secretaris   
Esther van Bakel: lid  
  
Oudergeleding:  
Youssra Douieb  
Anna Dihal  
Daria Kühn  
  
05: Vergaderschema  2021-2022 
  
maand  Mogelijke agenda  
Oktober/November  bijstellen activiteitenplan MR, start 

schooljaar  
Januari  vakantierooster  
Maart    formatieplan begroting  

Mei/juni  formatieplan schoolkalender  
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  schoolgids taakbeleid  
schoolplan   
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