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JAAROVERZICHT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD  

MYTYLSCHOOL ROOSENDAAL 

2015  

  

Opdracht Het bevoegd gezag van de school bepaalt samen met de directie het beleid.   

De medezeggenschapsraad (MR)  

 adviseert 

 stemt in 

over dit beleid. 

 

Bevoegdheid Binnen de MR wordt gesproken over alles wat met de school te maken heeft, 

zolang het maar van algemene en niet van persoonlijke aard is. 

Belangrijke besluiten moeten voorgelegd worden aan de MR. Daarnaast kan de 

MR zelf het initiatief nemen om standpunten kenbaar te maken. 

 

Uitgangspunt Met de bevoegdheden die de MR heeft kan zij zich daadwerkelijk inzetten voor 

het belang van 

 de kinderen 

 de ouders 

 het personeel. 

 

Samenstelling De MR van de Mytylschool bestaat op 31 december 2015 uit 7 leden: 4 

personeelsleden en 3 ouders. Er is in de oudergeleding 1 vacature. 

 

Personeelsgeleding 

 Peter van der Horst (secretaris) 

 Inge De Vries 

 Marijke Remeeus 

 Carla de Waal 

 

Oudergeleding 

 Lizette de Hond (voorzitter) 

 Dominique Moerman 

 Martijn Zeggelaar 

 vacature 
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Behandelde 

thema’s 

De volgende thema’s kwamen aan bod: 

 Het aanpassen van het Professionaliseringsplan 2014-2018 aan de 

huidige cao. 

 Het Bestuursformatieplan 2015 – 2016  

 Bekostiging leerlingenvervoer vanuit gemeente Roosendaal. 

 Aanpassing Taakbeleid aan huidige cao 

 De functiemix 

 Aanpassen medezeggenschapsstatuut 

 Ouderparticipatie 

 Verpleegkundige handelingen: hoe geregeld? 

 Afstemmen jaarplan MT – jaarplan MR 

 De meerjarenbegroting 2015 – 2018  

 De ontwikkelingen binnen de Samenwerkingsverbanden, m.n. de 

consequenties voor onze school. 

 Ontwikkelingen binnen de OPR-en van de Samenwerkingsverbanden 

 Het vakantierooster schooljaar 2015 – 2016  

 Het Protocol Informatieverstrekking aan gescheiden ouders. 

 De Schoolgids 2015 – 2016, zowel van SO als van VSO. 

 Het Schoolplan SO en VSO 2016 – 2020  

 De vrijwillige ouderbijdrage 

 Updaten communicatieplan van de MR 

 De veranderingen binnen het MT. 

 De jaarrekening 

 De ontwikkelingen binnen het VSO 

 Hernieuwde voordracht van een lid voor de Raad van Toezicht. 

 

Verleende 

instemmingen 

De MR heeft ingestemd met: 

 De inhoud van het medezeggenschapsstatuut  

 De inhoud van de Schoolgidsen SO en VSO 

 Het Bestuursformatieplan 2015 – 2016  

 De meerjarenbegroting 2015 – 2018  

 Het aangepaste Professionaliseringsplan 2014 – 2018  

 De functiemix gekoppeld aan de beschikbare LC-functies 

 Het Schoolplan SO en VSO 2016 – 2020  

 De functiebeschrijving teamleider SO 

 De aanpassing van het Taakbeleid aan de huidige cao. 
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Aantal 

vergaderingen 

De MR heeft in 2015 op de volgende data vergaderd: 

 12 januari 

 9 maart 

 18 mei 

 29 juni 

 14 september 

 16 november 

Overleg met 

de Raad van 

Toezicht 

In 2015 is er op 18 mei overleg geweest met de Raad van Toezicht.  

 

 

 


