Jaarplan MR 2014 – 2015
Inleiding
De MR van de Regenboog zet in dit jaarplan de uitgangspunten, planning en
taakverdeling voor het komende schooljaar uiteen. Het jaarplan biedt de MR houvast
bij de planning van de werkzaamheden. Het jaarplan is bedoeld om te informeren
over de geplande activiteiten van de MR in het schooljaar 2014 – 2015.
De MR heeft als hoofdzaak het toetsen van het schoolbeleid volgens het schoolplan
en activiteitenplan. Op basis van wettelijke regelgeving wordt gevraagd om
instemming en/of advies, waardoor het schoolbeleid formeel uitgevoerd kan worden.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om ongevraagd advies uit te brengen.
De MR werkt met in achtneming van hetgeen is bepaald in:
a. Het medezeggenschapsstatuut;
b. Het medezeggenschapsreglement;
c. Het huishoudelijk reglement;
In het Medezeggenschapsreglement zijn de bevoegdheden en de rechten die aan de
MR zijn toegekend opgenomen.
a. Informatierecht;
b. Adviesrecht;
c. Instemmingsrecht;
d. Recht op overleg;
e. Initiatiefrecht;
f. Informatieverschaffing door bestuur/gemandateerde.
De MR vergaderingen zijn openbaar, tenzij de MR anders beslist. (bijv.
persoonsgebonden onderwerpen)
Samenstelling MR schooljaar 2014 – 2015
De samenstelling van de medezeggenschapsraad dit schooljaar is:
Personeelsgeleding:
Sanne Berkers
Leerkracht Regenboog & penningmeester MR
Ellen Lammers
Leerkracht Regenboog & lid MR
Annet Noorman
Leerkracht Regenboog & lid MR
Oudergeleding:
Michiel van der Kort Ouder Regenboog & voorzitter MR
Natascha Boxsem
Ouder Regenboog & lid MR
Marielle Horrevorts
Ouder Regenboog & secretaris MR
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Stichting SchOOL
Op 31 december 2010 is het openbaar onderwijs in opdracht van de gemeenteraad
verzelfstandigd en verder gegaan als Stichting SchOOL.
Stichting SchOOL is de scholengroep Openbaar Onderwijs Lelystad. De stichting
wordt geleid door het college van bestuur en het toezicht wordt gerealiseerd door de
Raad van Toezicht. Onder de stichting vallen 19 scholen voor basisonderwijs,
1 school voor speciaal onderwijs en 1 school voor voorgezet speciaal onderwijs. Met
de 21 scholen verspreid over Lelystad is er altijd een school in de buurt waar gewerkt
wordt aan realisatie van de missie: “Goed onderwijs voor alle kinderen”.
Graag verwijzen we voor meer informatie naar de link op onze school-site.
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Wanneer meer dan één school onder hetzelfde bevoegd gezag valt, dan is er naast
de MR ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor bovenschoolse
zaken. Dit is binnen het openbaar onderwijs in Lelystad het geval. De GMR is een
wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan, waarin ouders en personeel samenwerken
aan een gezonde organisatie. De GMR van Stichting SchOOL praat mee over het
onderwijsbeleid van de totale Stichting. Voor het college van bestuur is de GMR een
klankbord wanneer er belangrijke school overstijgende beslissingen genomen
moeten worden. In deze hoedanigheid heeft de GMR, afhankelijk van het onderwerp,
advies- of instemmingsrecht. Het lidmaatschap van de GMR is zonder last of
ruggespraak en niet direct als vertegenwoordiger van een school.
Algemene onderwerpen schooljaar 2014 – 2015
De MR richt zich jaarlijks op terugkerende onderwerpen zoals:
 Taakverdeling MR (jaarlijkse vaststelling voorzitter, secretaris, penningmeester)
 Vaststellen jaarplan en vergadercyclus MR
 Vaststellen jaarverslag 2014
 Inhoud schoolgids 2015 – 2016
 Schoolplan 2016 – 2020
 Formatieplan, ofwel inzetplan personeel
 Financiële begroting
 GMR notitie: het beleid van Stichting SchOOL
Specifieke onderwerpen schooljaar 2014 – 2015
 Plan van Aanpak Regenboog 2014 – 2015
 Werkgroepen Regenboog 2014 – 2015
 Invoering passend onderwijs
 Schoolondersteuningsprofiel (sop)
 Kennisvergroting MR
 Ouderbetrokkenheid (bijv. ouderkringen)
Voor specifieke uitleg omtrent deze onderwerpen wordt verwezen naar de bijlage (zie
blz. 4).
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Jaarplanning onderwerpen MR De Regenboog
Onderwerp:
Schoolgids
Vaststellen MR functies en
vergaderdata
Jaarverslag MR
Jaarplan MR vaststellen
Jaarplan en jaarverslag school
(activiteitenplan jaarlijks n.a.v.
Schoolplan)
Begroting MR + financieel
jaarverslag
Begroting school n.a.v.
begroting Stichting
Schoolplan (4-jaren cyclus)
Formatieplan
Indeling klassen/medewerkers
Onderwijszorgprofiel

Gepland
voor:
September
jaarlijks
September
jaarlijks
November
jaarlijks
Januari
jaarlijks
November
jaarlijks

Ouders

Personeel

Directeur

Instemming

Instemming

Procedure
MR
Procedure
MR
Procedure
MR
Instemming

Procedure
MR
Procedure
MR
Procedure
MR
Instemming

Juni/juli
jaarlijks
n.v.t.

December
jaarlijks
Februari
jaarlijks
September
jaarlijks
Mei jaarlijks
Mei jaarlijks
Juni
jaarlijks

Procedure
MR
Advies

Procedure
MR
Advies

Instemming

Instemming

Advies
Informatief
Instemming

Instemming
Informatief
Instemming

n.v.t.
x
Eind nov

x
Januari
jaarlijks
September
jaarlijks
Mei jaarlijks
Mei jaarlijks
Juni jaarlijks

Vergaderdata MR 2014 – 2015:
8 september 2014
6 oktober 2014
17 november 2014
12 januari 2015
16 februari 2015
23 maart 2015
20 april 2015
1 juni 2015
Locatie: Regenboog
Tijd: 19.30 – 21.30
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Bijlage: Onderwerpen schooljaar 2014 – 2015
Plan van aanpak Regenboog 2014 - 2015
De Regenboog heeft in het schooljaar 2014 - 2015 te maken met een interim
directeur. De directeur stelt samen met de medewerkers een plan van aanpak op
voor het schooljaar 2014 – 2015 en presenteert dit aan de MR. Het plan van aanpak
wordt de leidraad voor het te volgen beleid voor schooljaar 2014 – 2015 en biedt de
opstap naar een vierjarenbeleid.
Werkgroepen Regenboog 2014 – 2015
Uit het plan van aanpak volgen er werkgroepen die het beleid verder gaan
vormgeven. Hierin is ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie belangrijk. De directie
en de medewerkers houden de MR op de hoogte van de werkzaamheden binnen de
werkgroepen.
Invoering passend onderwijs en schoolondersteuningsprofiel (sop)
Vanaf 1 augustus 2014 zal het onderwijszorgprofiel, in het kader van passend
onderwijs, schoolondersteuningsprofiel gaan heten.
Vanuit het samenwerkingsverband Dronten – Lelystad zal voor 1 februari 2014 het
ondersteuningsplan ter goed keuring neergelegd worden bij de OPR
(ondersteuningsplanraad). Naar aanleiding van het ondersteuningsplan dient de
Regenboog een schoolondersteuningsprofiel te maken. De MR dient dit uiterlijk 1
augustus 2014 te hebben goedgekeurd. De concrete invulling en ontwikkeling van
het schoolondersteuningsprofiel wordt jaarlijks door de directie voorgelegd aan de
MR.
Kennisvergroting MR
Naar aanleiding van het zakboek medezeggenschap WMS zal er binnen de MR
kennisvergroting plaatsvinden. Het gaat de MR hierbij voornamelijk om het
formaliseren van het instemming- en adviesrecht.
Ouderbetrokkenheid/ouderparticipatie
Binnen de Regenboog is in het schooljaar 2012 – 2013 gestart met het onderwerp
ouderbetrokkenheid. In het schooljaar 2014 – 2015 zal hier verdere uitvoering aan
gegeven moeten worden.
PR
De MR wil de ouders beter bereiken en informeren. De MR zal onderzoeken op
welke wijze dit kan worden vormgegeven. Het plaatsen van informatie op de website
en de inrichting van een nieuwe website speelt hierin een rol. Daarnaast is het
opstarten van Ouderkringen een belangrijk onderdeel.
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