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De begrippen die hierboven staan beschrijven de wijze waarop wij als MR van basisschool Windekind 
willen (samen)werken. Dit doen we door als teamleden en ouders ongeveer 6 keer te vergaderen 
volgens een jaarkalender. In het schooljaar 2018-2019 hebben we als MR samen stilgestaan bij hoe 
we doelgericht, efficiënt en inhoudelijk kunnen (blijven) vergaderen. Uitgangspunt hierbij zijn de 7 
thema’s die vanuit de WMS (Wet Medenzeggenschap op Scholen)worden aangegeven. Onder deze 7 
thema’s vallen 21 gedragsankers. Al met al vinden we dat we als MR van basisschool Windekind goed 
op weg zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Per thema staat hieronder aangegeven waar we alert op willen zijn of waar we specifiek aandacht 
voor willen hebben.  
 

o Relatie MR – schoolbestuur 
o Relatie MR – toezichthouder 
o Relatie MR – achterban 

- Altijd de mogelijkheid om open te communiceren met de achterban (ouders/team). 
- Goed nadenken over de wijze van het raadplegen van de achterban. Rekening houden 

met voldoende tijd. 
- Zijn we als MR zichtbaar genoeg/hoe zichtbaar moeten we zijn? 

o Taken en bevoegdheden 
- Alert zijn op de mogelijkheid ook eigen voorstellen te agenderen. 

o Onderscheid tussen MR- en overlegvergadering 
o Faciliteiten, informatierecht en professionalisering 

- Streven naar tijdig verspreiden van de te lezen stukken. 
- Nadenken over scholing van de MR. 
- Nakijken budget MR bij start van het schooljaar  begroten acties. 

o Afhandeling van geschillen 
 
We zijn het erover eens dat we streven naar een open en constructieve houding tijdens de 
vergaderingen waarbij het belang van de kinderen en de school altijd voorop staat. Er is respect en 
ruimte tijdens de vergaderingen waarbij eenieder open kan vertellen. Ook bij eventuele 
meningsverschillen blijven we in gesprek. 
 
Ten aanzien van de samenstelling en de continuïteit maken we de volgende afspraken: 

 Wanneer een MR-lid start, is er een zittingstermijn van 4 jaar. 

 Een MR-lid kan maximaal 2 termijnen zitting nemen in de MR. Na een eerste zittingstermijn 
mag je je herkiesbaar stellen. 

 Bij langdurige ziekte van een lid van de personeelsgeleding wordt er gekeken naar een 
vervanger. 

 Wanneer een lid van de personeelsgeleding > 6 maanden afwezig is, wordt de plek vacant 
gesteld voor een collega. 

 Zowel vanuit de ouder- als de personeelsgeleding streven we naar een gefaseerde vervaging 
van de leden. 

 Het streven is de MR in het schooljaar 2019-2020 qua ouders stabiel te houden gezien de 
hoeveelheid wisselingen in het recente verleden. 

 Elk schooljaar wordt in januari/februari kenbaar gemaakt voor welke posities in de MR een 
nieuw lid wordt gezocht. 

 
 
 
 
 
 


