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Medezeggenschapsraad Loysder Hoek jaarplan 2022-2023 
 

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). In de MR kunnen leerkrachten en ouders 

meedenken over het beleid van de school, denk bijvoorbeeld aan de verkeersveiligheid of 

pesten. Over sommige onderwerpen beslist de MR mee, zoals onderwijstijd/vakantierooster of 

ouderbijdrage. Over de rechten van een MR zijn landelijk afspraken gemaakt, die in de wet zijn 

vastgelegd. Deze rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op 

scholen (WMS). 

 

Missie en visie 

Als MR van de Loysder Hoek willen we de school actief ondersteunen bij het realiseren van een 

plezierige en veilige leer- en werkomgeving en kwalitatief goed onderwijs. De samenwerking 

tussen directie, team en ouders vinden wij daarbij essentieel. Als MR zorgen we ervoor dat het 

geluid van ouders en personeel doorklinkt in het beleid van de Loysder Hoek. 

Dit betekent: 

• We zijn een open aanspreekpunt zijn voor directie, team en ouders. We informeren hen en 

raadplegen hen over belangrijke onderwerpen en onze werkzaamheden. 

• We betrekken de belangen van de schoolorganisatie, het team, ouders en kinderen bij ons 

initiatief-, instemmings- en adviesrecht. 

• We verzamelen actief informatie, komen met ideeën en brengen (on)gevraagd advies uit. 

 

Samenstelling van de MR 

De MR bestaat uit ouders en personeel. De zittingstermijn is 3 jaar, met de mogelijkheid tot 

verlenging van een jaar vanwege continuïteit. Daarna volgt aftreden of herverkiezing. 

Oudergeleding Jaar van aantreden 
Aftreden/herverkiezing 
halverwege het jaar 

Mirjam van der Bent, voorzitter 
moeder van Thijs uit groep 1 

2022-23 2025 

Inge Sonnenschein 
moeder van Mette uit groep 8 en Merel uit groep 4 

2020-21 2023 

Reina Dijksterhuis 
moeder van Eva uit groep 5 en Irene uit groep 2 

2022-23 2025 

Teamgeleding 
Margot Sloof 

leerkracht groep 8 en bovenbouwcoördinator 
2021-22 2024 

Carla Berghuis 
leerkracht groep 8 

2016-17 2023 

Marjolein Alblas 
leerkracht plusgroep 

2017-18 2023 

 

Vragen, tips of opmerkingen kunnen gemaild worden naar de oudergeleding via mr@loysderhoek.nl 

of naar een van de leerkrachten. 

mailto:mr@loysderhoek.nl


 

2 van 3 

 

Toelichting op jaarplanning en agendavorming 

De MR komt per schooljaar zes keer bijeen en vaker als dat nodig is. De vergaderingen zijn openbaar 

en vinden plaats op de Loysder Hoek of digitaal als dat nodig is. De vergadering start om 19.30 uur. 

Vanaf 20.00 uur is vertegenwoordiging vanuit de schooldirectie aanwezig. 

De agenda van de MR vult zich op basis van drie soorten onderwerpen: 

1. Vaste, formele onderwerpen, zoals de vaststelling of wijziging van het schoolplan, het 

formatieplan, de schoolgids en de vergaderingen van de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad.   

2. Onderwerpen die de MR naar voren brengt. 

3. Onderwerpen die door de directie worden aangedragen. 

De jaarplanning hieronder bevat vooral de vaste, formele onderwerpen. Onderwerpen die 

gedurende het jaar door de MR of de directie worden aangedragen, worden aan de agenda’s  

toegevoegd. 

Vaste agendapunten, die niet in de jaarplanning zijn opgenomen, zijn: 

• De notulen van de GMR van Voila. De MR onderhoudt de band met de GMR van Voila. De 

notulen van de GMR worden met de MR gedeeld. 

• Actuele zaken 

 

Jaarplanning MR 2022-2023 

Woensdag 21 september 2022 

• MR: scholing en taakverdeling 

• Terugkoppeling studiedag 

• Voorstel ouderparticipatie burgerschap en identiteit 

• Bijdrage schoolshirts en andere zaken 

• Corona: bespreken vooruitblik najaar/winter 

• Vergaderzaken: vergaderstructuur en vergaderdata 

Donderdag 17 november 2022 

• MR: organiseren ouderavond 

• MR: verbinding met de GMR 

• Herijking medezeggenschapsreglement 

• Jaarplan MR 

• Terugkoppeling MR cursus oudergeleding 

• Financiën 2023 

Woensdag 18 januari 2023 

• Financiën 2023 

• Ouderbijdrage 

• Vaststellen medezeggenschapsreglement 

 

 

https://www.voilaleusden.nl/gmr/
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Woensdag 22 maart 2023 

• Tussentijdse evaluatie functioneren MR 

• Uitkomsten tevredenheidsonderzoek 

• Formatieplan 2023-24 en keuzes daarin 

Woensdag 31 mei 2023 

• Formatieplan 2023-24 en groepenverdeling 

Donderdag 22 juni 2023 

• Concept schoolgids 2023-24 

• Evaluatie jaarplan en scholingsplan team LH en ambities 2023-24 

• Terugblik op functioneren MR in 2022-23 

Vooruitblik naar de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar in september 2023 

• Vergaderzaken: vergaderstructuur en vergaderdata 

• Concept jaarverslag MR 

• MR: scholing en taakverdeling 

• Ouderbijdrage 

 

 


