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Inleiding  
Dit is het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van de Timotheüsschool over het 
schooljaar 2017 – 2018. De MR heeft zich ingezet om een positieve bijdrage te leveren aan 
de kwaliteit van de school, het beleid, het onderwijs en andere daaraan gerelateerde zaken. 
In dit verslag volgt, naast onderstaande onderwerpen, een overzicht van punten die het 
afgelopen schooljaar binnen de MR aan de orde zijn geweest. 

 
Wat doet de MR? 
De medezeggenschapsraad tracht de brede (dus niet de individuele) belangen van 
personeelsleden, ouders en leerlingen zo goed mogelijk te behartigen. De MR heeft 
instemmingsrecht en adviesrecht in zaken die vooral het schoolbeleid betreffen. 
Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a.: de groepenverdeling, onderwijsvernieuwing, 
identiteit, de schoolbegroting, communicatie met de ouders, onderwijsresultaten en zaken in 
en om de school zoals tussenschoolse opvang en het veiligheidsplan. Ook heeft de MR het 
recht om initiatieven te nemen. Er is overleg met de Ouderraad, de Schoolraad, de 
Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad en de directie van de school. 
 
De MR streeft naar een open communicatie met ouders en wil daarnaast een goed 
adviesorgaan zijn voor de directie van de Timotheüsschool. 
 
2. Structuur van de Medezeggenschapsraad 
De MR bestaat uit een evenredige afvaardiging van het personeel en de ouders. De 
personeelsgeleding vertegenwoordigt het voltallige personeel en de oudergeleding 
vertegenwoordigt alle ouders van de leerlingen van de Timotheüsschool. De zittingstermijn 
van de MR leden is drie jaar. Hierna kan nog voor een periode van drie jaar worden 
herbenoemd. U kunt als ouder, over alle zaken die de school betreffen, contact opnemen 
met de MR. U kunt de MR-leden aanspreken of een email sturen aan 
MR@timotheuslinschoten.nl 
 
De MR vergadert ongeveer 8 keer per jaar. Dit is mede afhankelijk van de te bespreken 
onderwerpen. De vergaderdata worden in overleg vastgesteld zodat in principe alle leden 
aanwezig zijn. De directie woont deze vergaderingen ook bij. Alle vergaderingen zijn 
openbaar. De voorzitter maakt de agenda en leidt de bijeenkomsten, de secretaris maakt de 
notulen. De notulen zijn openbaar. Tijdens de vergaderingen is er overleg geweest met de 
directie over diverse agendapunten. 
 
Taakverdeling MR 
Rooster van aftreden 
  Oudergeleding    Teamgeleding   
2018-2019 Heidi Habben Jansen (aftredend) 
2019-2020 Corine Verhoeff    Marije van Asch (herkiesbaar) 



2020-2021 Maarten van Eijk (herkiesbaar)  Suzanne de Krijger (herkiesbaar) 
2021-2022 
    
Naast de MR bestaat er ook een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). 
Deze GMR behartigt de gemeenschappelijke belangen van de 13 scholen die zijn 
aangesloten bij het SPCO Groene Hart en geeft / verleent instemming of advies over 
schooloverstijgende zaken met als doel de beleidsontwikkeling mede vorm te geven. 
 
3. Financiën  
De financiële administratie van de MR wordt uitgevoerd door Administratiekantoor 
Groenendijk. Jaarlijks krijgt de MR een vastgesteld budget. De voor de MR gemaakte kosten 
kunnen worden gedeclareerd. Middelen die in een kalenderjaar niet worden besteed worden 
aan de algemene schoolreserve toegevoegd.  
 
4. agendapunten MR-vergaderingen 
 
  Datum vergadering    Besproken punten 

18 september 2018  Start schooljaar 
 Jaarverslag MR 2017/2018 
 Bestedingsvoorstel GMR gelden 
 MR budget 2018 
 Visiedocument en activiteitenplan MR 
 Jaarplanning 

6 november 2018  Leerkrachtbesetting 
 MR jaarplanning 
 Leerlingenzorg en zorgbeleid 

13 december 2018  Medewerkerstevredenheidsonderzoek 
 Jaarplanning 2018/2019 
 Begroting MR en OR 
 Zorgbeleid en zorgstructuur 

22 januari 2019  Zorgbeleid en zorgstructuur 
 Ouderavond zorgplan 
 Begroting Timotheüsschool 2019 

12 maart 2019  Zorgbeleid 
 Beleid najaarskinderen 
 Personele zaken 
 Vacature MR 

15 april 2019  Formatieplan 
 Cito opbrengsten 
 Werkverdelingsplan 
 Vacature MR 
 Verslag voorzittersoverleg 
 OPR vergadering 

3 juni 2019  Jaarverslag 17-18 
 Jaarplan 18-19 
 Schoolgids 2019 
 Antipest protocol 
 Gang van zaken rondom verkiezing nieuw MR lid 



25 juni 2019  Stand van zaken rondom formatie 
 Schoolontwikkeling 19-20 
 Evaluatie afgelopen jaar 
 Afscheid Heidi en installatie Maarten als voorzitter 

 


