
 

 

 

 

 

 
 

Activiteitenplan MR IKC De Plattenburg 2018-2019 
(inclusief Huishoudelijk reglement) 
 

Inleiding 
Het activiteitenplan is bedoeld om een richtlijn te hebben voor wat we het 
aankomend schooljaar gaan doen. Het activiteitenplan is bedoeld voor de MR-
leden en de directie. 
 
De MR behartigt de belangen voor de leerlingen, ouders en de leerkrachten van 
obs De Plattenburg.  

 
Voor wat betreft de samenstelling van de MR moet er evenwicht zijn tussen de 
oudergeleding en de personeelsgeleding. Binnen de MR van IKC De Plattenburg 
hebben wij drie ouders die de oudergeleding vertegenwoordigen en drie 
personeelsleden die de personeelsgeleding vertegenwoordigen 
 
De MR bestaat uit de volgende leden: 
 
Oudergeleding: 
Merijn de Vries (voorzitter) 
Mark Luesink (secretaris) 
Gerben Schuyzeman (plaatsvervangend voorzitter) 
 
Personeelsgelededing: 
Ingeborg Teeuwsen 
Janet Vlemingh 
Gerry Leppink 
  
 

Huishoudelijk reglement MR.  

Volgens artikel 31 van het Medezeggenschapsreglement voor de scholen van 
Stichting IJsselgraaf moet de MR een huishoudelijk reglement opstellen met de 
volgende onderwerpen: 
 
1. De taakomschrijving van de voorzitter en secretaris. 

De voorzitter stelt de concept agenda op, overlegt met de MR leden of er 
agendapunten moeten worden verwijderd, toegevoegd en of gewijzigd.  
De voorzitter zit de vergadering voor. 
 
De secretaris verzorgt de verslaglegging van de vergadering en plaatsing van 
de notulen op de website van de Plattenburg. De secretaris zorgt voor 
verspreiding en archivering van inkomende post en mail.  
 

2. De wijze van bijeenroepen van vergaderingen. 
Aan het einde van het schooljaar worden de vergaderdata in overleg met de 
voltallige MR vastgesteld. Deze worden geplaatst in de schoolkalender. Een 
week voorafgaand aan de vergadering wordt de agenda op de website van de 
Plattenburg geplaatst.  
 
De MR vergadert zes keer per schooljaar. Indien nodig kan de MR vaker bij 
elkaar geroepen worden.  

 



 

 

 

 

 

De vergaderdata voor het schooljaar 2018-2019 zijn: 
24-09-2018 
13-11-2018 
15-01-2019 
19-03-2019 
14-05-2019 
18-06-2019 

 

3. De wijze van opstellen van de agenda. 
De voorzitter stelt de concept agenda op, overlegt met de MR- leden of er 
agendapunten moeten worden verwijderd, toegevoegd en of gewijzigd. De 
voorzitter zorgt voor plaatsing van de agenda op de website van de 
Plattenburg, één week voor aanvang MR vergadering. 
 

4. De wijze van besluitvorming. 
Bij meerderheid van stemmen. Bij gelijke stemming is er geen meerderheid. 
 

5. Het quorum dat vereist is om te kunnen vergaderen. 
Twee leden van de oudergeleding en twee leden van de personeelsgeleding. 
 

6. De wijze van verslaglegging. 
De secretaris verzorgt de verslaglegging. Na vaststelling van de notulen zorgt 
de secretaris voor plaatsing van de notulen op de website van de Plattenburg.  
 

7. Het rooster van aftreden. 
Na drie jaar eindigt de zittingsduur van de MR-leden, waarna zij zich opnieuw 
verkiesbaar kunnen stellen.  

 

 aanstelling aftreden 

Ingeborg Teeuwsen 2016-2017 2018-2019 

Janet Vlemingh 2018-2019 2020-2021 

Gerry Leppink 2017-2018 2019-2020 

Gerben Schuyzeman 2018-2019 2020-2021 

Mark Luesink 2018-2019 2020-2021 

Merijn de Vries 2016-2017 2018-2019 

   

 

 



 

 

 

 

 

Onderwerpen die we dit schooljaar willen bespreken. 

Verplichte onderwerpen. 

Onderwerp In MR vergadering Aanleveren  

Activiteitenplan 

Beschrijving van de 
onderwerpen die de MR 
dit schooljaar wil 
bespreken.  

24-09-2018 17-09-2018 (Merijn) 

Begroting 

De begroting van IKC de 
Plattenburg 
(kalenderjaar) 

13-11-2018 

 

6-11-2018 (Rineke) 

Jaarplan 

Een beschrijving van de 
ontwikkelactiviteiten van 
De Plattenburg inclusief 
planning en 
(tussen)evaluatie. 

15-01-2019 
tussenevaluatie 

 

18-06-2019 
eindevaluatie 

08-01-2019 (Rineke) 

 

 

11-06-2019 (Rineke) 

 

MR Verkiezingen 

Van twee leden loopt de 
3 jaarstermijn af.  

19-03-2019 

Planning vaststellen 

12-03-2019 (Merijn) 

Zie MR reglement 

Schoolkalender 

Overzicht activiteiten en 
belangrijke dagen 
schooljaar 2019-2020 

18-06-2019 11-06-2019 

Schoolplan  

(1x per 4 jaar) 

?  

Formatieplan 

 

14-05-2019 07-05-2019 (Rineke) 

Jaarverslag MR 

Verslag wat de MR het 
afgelopen jaar heeft 
besproken. 

13-11-2018 06-11-2018 (Mark) 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

Eigen keuze onderwerpen 

Onderwerp In MR vergadering Aanleveren/voorbereiden 

communicatie 

 

13-11-2018  

Citoscores, kwaliteit van 
onderwijs. 

 

  

Personeelsbeleid, hoe 
werkt een sollicatie.  

 

  

   

 


