
 

Visiedocument medezeggenschapsraad Timotheüsschool Linschoten.  

September 2022 

 

De medezeggenschapsraad, afgekort MR, vindt zijn plaats vanuit de wet medezeggenschap 

op scholen: de WMS. De gezamenlijke inbreng in de MR van personeel en ouders bepaalt 

mede de kwaliteit van het onderwijs op school en zorgt voor een vergroting van het 

draagvlak voor het beleid. (zakboek medezeggenschap WMS, 2016)  

De MR heeft samen met directie van de Timotheüsschool het gezamenlijke belang om met 

elkaar te streven naar goed onderwijs.   

 

Visie en ambitie  

Onze visie is om de Timotheüsschool positief kritisch te ondersteunen die de belangen van 
de leerlingen, het personeel én de ouders waarborgen.  
Als MR willen wij betrokken zijn en een gezamenlijke dialoog voeren. Het gaat om een 
waardevolle toevoeging op beleid en keuzemogelijkheden. Met als doel een positief 
leerklimaat bevorderen.  
 

Speerpunten 2021-2022 

de MR wil een bijdrage leveren aan de volgende drie speerpunten:  

 

 

 

De rollen van de MR  

De MR voert diverse rollen uit om draagvlak en kwaliteit te waarborgen.  

Signalerend en adviserend: de MR kijkt door de bril en deskundigheid van ouders en 

leerkrachten en geeft kritisch advies aan directie.  

Controlerend: de MR controleert of het beleid wordt uitgevoerd, getoetst en geborgd.  

Verbindend: de MR wilt een schakel zijn tussen school, ouders en leerkrachten.  

Co-creërend: de MR denkt mee in (nieuw) beleid, is proactief en is zichtbaar.  

 

   

 

  

 

 

 
 

 

 

 Speerpunten MR 2022-2023 

 
1 . Zichtbaarheid en betrokkenheid 

 
Overleg met SR en OR  

Met ouders in gesprek 

 2 . Onderwijs en werkklimaat 

 
Werkklimaat personeel 

 monitoren 

 
Monitoren en stimuleren 

van goede onderwijs en 

 3 . Communicatie 

 
Transparantie met 

SocialSchools 

 
Korte lijnen tussen school 

ouders en leerkrachten 



Waarborgen  

Om de visie, speerpunten en rollen te waarborgen heeft de MR een taakverdeling,  

jaarplanning, activiteitenplan en begroting. De MR schrijft regelmatig iets in de nieuwsbrief 

en houdt de website met MR informatie actueel.   

 

 

Activiteitenplan MR 2022-2023 Timotheüsschool Linschoten. 

 

Datum  Jaarplanning  Andere activiteiten  
 

september 2022 
 

Visiedocument MR 
Jaarverslag MR 
Begroting MR 
Jaarplan en jaarverslag 
Klimaat school 

Borrel (vervallen) 

november 2022 
 

Zorgplan 
Schoolondersteuningsprofiel 

Voorzittersoverleg MR-SR-
OR 
WMS congres 

December 2022 
 

Begroting  
Anti pestprotocol 
 

 

Januari 2023 
 

Profileringsplan 
 

CNV basis cursus MR + 
financiën 

Februari  2023 
 

Beleid onderwijsopbrengsten 
Algemene schoolverkenning ARBO 
Zorgplan 
Medewerkerstevredenheidsonderzoek 
Aftreedschema MR met vacature PMR 

 

Maart 2023 
 

Vakantierooster 
ICT ontwikkelingen  
Leerling- & ouder enquête  
Aftreedschema MR met vacature PMR 

 

Mei  2023 
 

Begroting OR 
Formatieplan  
Groepenindeling  
Werkverdelingsplan 
Aftreedschema MR met vacature PMR 

 

Juni 2023 
 

Evaluatie MR jaar 
Jaarverslag 2022-2023 
Werkverdelingsplan vaststelling 
Beleid onderwijsopbrengsten 
Zorgplan 
Schoolgids 
Vergaderdata vaststelling 2023-2024 

Voorzittersoverleg MR-SR-
OR 

 


