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De rol en werkwijze van de medezeggenschapsraad 
De MR is een bij wet ingesteld onafhankelijk en democratisch gekozen schoolorgaan om de belangen 
van zowel ouders als teamleden te vertegenwoordigen tegenover het bestuur. De directie van de  
Fiduciaschool, Gerda Luiks, wordt hierbij beschouwd als de dagelijkse vertegenwoordigers van het 

bestuur op school. De MR moet en mag zich gevraagd en ongevraagd met allerlei zaken bezighouden 
die de school aangaan. Afhankelijk van de belangen die ermee gemoeid zijn en de reikwijdte 
daarvan, wordt de MR over een aantal zaken verplicht ofwel om advies dan wel om instemming 

gevraagd, maar de MR mag ook ongevraagd advies geven over zaken die de school aangaan. Naast 
het adviseren over plannen en besluiten van de directie en het schoolbestuur, kan de MR zelf ook 

komen met voorstellen om zaken te verbeteren en het schoolleven van onze kind(eren) en de 
teamleden te verrijken. Ook kan de MR vragen stellen over zaken die in principe niet binnen de MR 

worden besproken maar wel binnen en buiten de school plaatsvinden zoals bijvoorbeeld 
schoolreisjes, het schoolplein. Informatie en wederzijdse communicatie met diverse geledingen in en 

buiten school zijn van belang voor een goed functionerende MR. 

Medezeggenschapsraadsleden 
De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. In het schooljaar 2020-2021 

hebben er twee wijzigingen plaats gevonden. Marieke is vervangen door Marco en Naomi is 

vervangen door Anne-Christien. Wij danken Marieke en Naomi voor hun inzet. 

 

Ouderleden  

Sietske van Leeuwen, lid sinds schooljaar 2018-2019 

Marco Pettinga, lid sinds schooljaar 2020-2021 

Anne-Christien Tonkens-Niehof lid sinds schooljaar 2020-2021 

 

Personeelsleden 

Gerda Boshart – Oosterhoff (notulist), lid sinds schooljaar 2016-2017 

Sietse Jan Slager, lid sinds schooljaar 2019-2020 

Hans de Vries (voorzitter), lid sinds schooljaar 2018-2019 

 

 

 

  



Begroting MR 2021-2022 
Wat? Wie? Kosten 

Cursus MR Iedereen 870 

Cursus begroting lezen MR Geïnteresseerden MR Nog onbekend. 

Kaaphoorn MR 250 

  Totaal: 1020 

 

Vergaderdata Medezeggenschapsraad 2021-2022 
 

Mr 

Dinsdag 7 september 2021 – 1e vergadering 

Donderdag 9 september 2021 – cursus MR CNV 

Dinsdag 9 november 2021– 2e vergadering 

Dinsdag 18 januari 2022– 3e vergadering 

Dinsdag 15 maart 2022– 4e vergadering 

Dinsdag 17 mei 2022– 5e vergadering 

Dinsdag 14 juni 2022– 6e vergadering 

Dinsdag 28 juni 2022– 7e vergadering (optioneel of vervangend van 16 juni) 

 

GMR  

Dinsdag 14-09-2021  
Dinsdag 16-11-2021  
Dinsdag 25-01-2022  
Dinsdag 22-03-2022  
Dinsdag 24-05-2022  
Dinsdag 21-06-2022  
 

 



Planning Medezeggenschapraad 2021-2022 
 

September 2021 
• Jaarverslag  

• Schoolgids  

• Leerlingaantal (Ter informatie) 

• Jaarverslag MR, wat hebben we afgelopen jaar gedaan en bereikt? 

• Tevredenheidsonderzoek 

• Activiteiten plan 2020-2021 MR (Instemming) 

• Vaststellen jaarplan 2020-2021 (Instemming) 

• Formatie, hoe staat het ervoor? (Ter informatie) 

• Foto voor op de website 

• Nieuwsbrief, nieuwe leden stellen zich voor 

• Corona, hoe gaat het? Waar lopen we tegen aan? 

• WVTTK 

 

Oktober/ November 2021 
• Notulen  

• Schooljaarplan, hoe wordt alles weggezet voor dit schooljaar?  

• Formatieoverzicht naar aanleiding van telling 1 oktober (ter informatie) 

• Begroting dit jaar (Advies) 

• Hoe lijkt het met ver- nieuwbouw? (Ter informatie) 

• Schoolveiligheidsplan evaluatie 

• Schoolondersteuningsplan  

• Bijstellen in schooljaarplan, zijn deze er? 

• Nieuwsbrief 

• WVTTK 

 

Januari 2022 
• Notulen 

• Begroting 2022-2023, concept 

• Jaarverslag 2021-2022 



• Tijdlijn tot einde van het schooljaar + evaluatie MR tot nu toe 

• Bezetting MR 2022-2023, afscheid/ nieuwe gezichten. 

• Vaststellen vakantierooster schooljaar 2022-2023 

• Functioneringsgesprekken  

• Nieuwsbrief 

• WVTTK 

 

Maart 2022 
• Notulen 

• Bezetting MR richting 2022-2023 rond maken mits nodig. Afscheid Gerda B? 

• Concept schoolgids 2022-2023 

• School ondersteuningsprofiel (instemming MR) 

• Eventuele procedures werven nieuwe collega’s (instemming personeelsgeleding) 

• Concept formatie 2022-2023 (ter informatie) 

• Nieuwsbrief 

• WVTTK 

 

Mei 2022 
• Notulen 

• Formatie 2022-2023 (instemming personeel) 

• ICT-beleid (ter informatie) 

• Schoolgids 2022-2023 (instemming MR) 

• Kwaliteitsbeleid (instemming MR) 

• Concept schooljaarplan (instemming MR) 

• Nieuwsbrief 

• WVTTK 

 

Juni 2022 
• Notulen 

• Groepsindeling 2022-2023 (instemming PMR) 

• Ambitiegesprek jaar 2022-2023 

• Taakverdeling 2022-2023 



• Vaststellen vergaderrooster 2022-2023 

• Evaluatie 2022-2023 – vanuit hier jaarverslag maken 

• Nieuwsbrief 

• WVTTK 


