
 Jaarverslag 2018  Medezeggenschapsraad “De Opdracht”  

 

De MR van de basisschool De Opdracht bestaat uit 4 leden en 1 adviseur.  

 

Samenstelling 2018-2019: 

  

Rineke de Jong; teamlid 

Monique Radersma; teamlid 

Elly Brouwer, ouder/ ook zitting in de Ouderraad  

Elles Annema ouder/ voorzitter  

Otto Hiemstra adviseur / directeur De Opdracht  

 

De samenstelling van de MR is aan het begin van het schooljaar gewijzigd. Monique Radersma heeft de 

plaats ingenomen van Jouke Bosma. Bij deze bedanken we Jouke voor zijn inzet de afgelopen jaren.   

Na dit schooljaar zal Elles Annema haar taken als voorzitter/MR-lid overdragen aan Tineke Galema.  

  

Algemeen  

De MR kan t.a.v. de schoolse aangelegenheden op elk moment aan het bestuur voorstellen doen en haar 

standpunten kenbaar maken. De MR heeft op sommige punten instemmingbevoegdheid en op sommige 

punten adviesbevoegdheid.  

 

Het bestuur heeft instemming van de MR nodig op onder andere de volgende onderwerpen:  

• verandering van de onderwijskundige doelstellingen;  

•  vaststelling of wijziging van de schoolgids;  

• vaststelling of wijziging van de bestemming van ouderbijdragen;  

• vaststelling of wijziging van het beleid tegen pesten op school.  

 

De MR wordt vooraf in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over elk door het bestuur te 

nemen besluit met betrekking tot onder andere:  

• verandering van de grondslag van de school;  

• vaststelling of wijziging van het activiteitenplan;  

• vaststelling of wijziging van de concrete taakverdeling van de schoolleiding;  

 

De bevoegdheden van de MR zijn in het schooljaar 2017-2018 opnieuw vastgesteld in het document 

“reglement Medezeggenschapsraad éénpitter”.  

 

Behandelde onderwerpen  

De MR heeft dit schooljaar twee keer vergaderd. 

 

De volgende zaken zijn onder andere behandeld:  

• Begroting 2019 

• Veiligheidsbeleidsplan 

- Protocol AVG 

- Protocol sociale media 

- Protocol geneesmiddelenverstrekking 

- Meldcode kindermishandeling 

• Intentieverklaring vorming Integraal Kindcentrum 

• Jaarplan 2018-2019 

• Cursus Bestuur en MR 

• Inspectiebezoek 

• Bestuursformatieplan 

• Stappenplan bestuurlijke samenwerking/ontwikkelingen VCSO scholen 

• Voortgang gesprekken gemeente over aanvraag/uitbreiding toekomst scholen Ureterp 

 

 



De MR heeft voor dit schooljaar de volgende zaken goedgekeurd  

• Begroting 2019 

• Veiligheidsbeleidsplan  

• Bestuursformatieplan 

 

De MR heeft voor dit schooljaar op de volgende zaken advies gegeven  

 

• Positief op intentieverklaring vorming Integraal Kindcentrum 

• Positief ten aanzien van onderzoeken samenwerking VCSO scholen 

• Positief tan aanzien van aanvraag gemeente uitbreiding 

• Positief ten aanzien van aanvraag traject Excellente School 

De MR heeft dit schooljaar deelgenomen aan de volgende activiteiten 

 

• Deelname werkgroep vorming IKC (ouder, tevens lid ouderraad) 

• Gesprek inspecteurs in kader van Inspectiebezoek 


