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1. Voorwoord 

 
Fijn dat u de moeite neemt om het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad te lezen. 
In dit verslag zullen wij het woord Medezeggenschapsraad afkorten tot MR. 
Ook dit jaar heeft de MR een bijdrage geleverd aan onderwerpen die de school betreffen. In dit 
jaarverslag leest u wat de MR heeft gedaan. 
Misschien heeft u na het lezen van ons jaarverslag nog vragen. U kunt deze vragen altijd aan ons 
stellen. Dit kan op drie manieren: 

 Schriftelijk 
Bij voorkeur per e-mail aan mr.ivoo@mosalira.nl   

 Persoonlijk tijdens een MR-vergadering 
Deze vergaderingen zijn openbaar. Dat betekent dat iedereen een vergadering mag bijwonen 
als toehoorder. Als u vragen heeft, kunt u deze aan het einde van de vergadering stellen.   
U kunt zich aanmelden voor het bijwonen van de vergadering via het bovenstaande e-
mailadres. 

 
Namens de MR, 
 
Marlou Cremers  
Voorzitter MR IvOO AD en DS (2014-2015)  
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2. Samenstelling  
 
Algemeen  
De MR bestaat uit 8 personen, waarbinnen twee geledingen functioneren, te weten: de 
oudergeleding en de personeelsgeleding.  
De leden van de MR hebben zitting voor een periode van twee jaar. Een aftredend lid kan zich 
herkiesbaar stellen. Stellen voor dezelfde periode zich meerdere personen verkiesbaar, dan volgen er 
verkiezingen. Voor de oudergeleding volgt er dan een verkiezing waarbij ouders stemrecht hebben. 
Voor de personeelsgeleding komt er een verkiezing voor het team waarbij deze stemrecht hebben.   
 
Actuele situatie  
Bij aanvang van het schooljaar 2014-2015 zijn Kirsten Rikers en Sonja Ummels (personeelsgeleding) 
toegetreden tot de MR. Beiden zijn zonder verkiezing toegetreden tot de MR, gezien het feit dat er 
geen andere aanmeldingen waren, maar wel 2 plaatsen beschikbaar. 
Na het schooljaar van 2014-2015 treden dhr. Ronald van Drenth en dhr. Rob van der Meer af. De 
kinderen van deze ouders zullen hun schoolloopbaan vanaf volgend schooljaar elders voortzetten.  
Hierdoor zijn er twee vacatures ontstaan. Inmiddels is bekend dat er één plaats zal worden ingevuld 
door mevr. Astrid Kamsteeg. De andere plek is nog niet ingevuld. 
 
Het afgelopen schooljaar bestond de medezeggenschapsraad uit de volgende leden, waarbij tussen 
haakjes de locatie staat aangegeven:  
 
Namens de ouders:     Namens het personeel:  
Petra van Heuven van Staereling-Caris (AD) Marlou Cremers (voorzitter) (AD) 
Ronald van Drenth (DS)    Daphne Holweg (AD) 
Jean Rulkens (AD)    Kirsten Rikers (DS) 
Rob van der Meer (DS)    Sonja Ummels (DS)   
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3. Vergaderingen  

In het afgelopen schooljaar heeft de MR 9 keer vergaderd.  
 

Week  Datum  

40 30-09-2014 

44 28-10-2014 

49 02-12-2014 

3 13-01-2015 

7 10-02-2015 

10 05-03-2015 

15 09-04-2015 

25 18-06-2015 

28 10-07-2015 
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4. Activiteiten  
 

Nieuwsbrief  
De MR is dit jaar gestart met een nieuwsbrief voor ouders en personeel. Deze nieuwsbrief is dit 
schooljaar 1 maal verschenen.  
 
Opleiding  
Gedurende dit schooljaar hebben een aantal leden deelgenomen aan een studieavond voor MR 
leden. Tijdens deze studieavond is het kader geschetst waarbinnen de MR functioneert en zijn 
praktische zaken besproken en uitgelegd. Daarnaast hebben nieuwe MR-leden deelgenomen aan 
verschillende cursussen. 
 
Visie 
We hebben het afgelopen jaar een nieuw MR-reglement en een nieuw huishoudelijk reglement 
opgesteld. Kern van ons handelen in het afgelopen schooljaar, was pro actief en in open 
communicatie met de schoolleiding de verschillende belangrijke zaken te bespreken. We hebben in 
de schoolleiding een goede partner gevonden, waarmee we die gesprekken konden aangaan. We 
hebben ook gemerkt dat over een aantal belangrijke zaken de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad van MosaLira bevoegd is. Echter hebben we de belangrijke onderwerpen 
wel kunnen bespreken met de schoolleiding. 
 
Gebouwen 
Gedurende het schooljaar hebben we ons hard gemaakt voor de gebouwen. Beide gebouwen 
verkeren in oude staat. Concreet hebben onze inspanningen nog niet veel opgeleverd, maar we 
blijven hier aandacht aan besteden. 
 
Ouderraad 
Tijdens de vergaderingen is het onderwerp ouderraad regelmatig aan bod gekomen. De 
diplomastroom heeft een ouderraad, echter de AD - stroom niet. Als MR zouden wij graag zien dat er 
ook op de AD-stroom een ouderraad gevormd wordt.   
 
Overdracht leerlingen diplomastroom 
Hier is een duidelijk format voor. Als toevoeging om dit format is door de MR besloten dat er 
duidelijk bij aangegeven dient te worden wie de evaluatiegesprekken initieert. Het IvOO zal het 
dossier altijd overdragen en kort toelichten en waar nodig gedurende een vooraf afgesproken 
periode contact houden met de nieuwe school.  
 
Passend Onderwijs  
Met het oog op Passend Onderwijs hebben we contacten gelegd en onderhouden met de  
ondersteuningsplanraad (OPR). Deze is een nieuw medezeggenschapsorgaan dat straks 
gesprekspartner is voor het bestuur van het samenwerkingsverband Maastricht-Heuvelland en 
omstreken. We hebben ingestemd met de plannen om de 3e klas van de diplomastroom naar Porta 
Mosana te “verhuizen” om zo een betere invulling te geven aan passend onderwijs, maar ook om zo 
een betere instroom naar het regulier onderwijs te bereiken. 
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Formatie 
Formatie heeft een aantal keren op de agenda gestaan. Echter, met het niet verlengen van de 
tijdelijke contracten en de vrijwillige mobiliteit zijn er geen problemen ontstaan en kan de formatie in 
stand blijven voor het komende schooljaar. Wij vinden dat in de huidige, onzekere situatie voor beide 
scholen, maar vooral voor de diplomastroom de zekerheid voor het personeel cruciaal is voor het 
goed kunnen functioneren. 
 
Begroting en jaarrekening 
De begroting is uitgebreid besproken en toegelicht door Chris Hesse. Wij hebben aangedrongen op 
een meer overzichtelijke begroting en vooral op een duidelijkere, tekstuele verklaring van de 
ontwikkelingen die ten grondslag liggen aan de concrete getallen van de begroting en jaarrekening. 
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Instemming en adviesrecht  
De MR is een belangrijk orgaan binnen de school. Het tijdig aanleveren van voorstellen en/of andere 
punten door directie is van essentieel belang om een goed onderbouwd advies te kunnen geven of 
instemming te kunnen verlenen.  
 
Instemming 2014-2015 
Het afgelopen schooljaar hebben we als MR positieve instemming gegeven op: 
- het schooljaarplan 
- afschaffen verlengde onderbouw diplomastroom 
- pilot samenwerking Havo 4 en het Porta Mosana  
- jaarrekening 2014  
- begroting 2015 
- formatie 
 
Advies 2014-2015  
Het afgelopen schooljaar hebben we als MR advies kunnen geven op de volgende zaken:  
- de schoolgids; 

- schoolveiligheidsplan  
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5. Speerpunten schooljaar 2015-2016  

De MR wil zich inzetten om op een praktische manier een positieve bijdrage te leveren aan de 
kwaliteit van de school, het beleid en het onderwijs in het bijzonder. Wij hopen met onze inzet deze 
positieve manier van werken te kunnen blijven voortzetten. Naast het bespreken van actuele 
ontwikkelingen welke de school aangaan en de jaarlijkse terugkerende zaken zoals het formatieplan 
en de begroting heeft de toekomst onze zorg. De komende jaren zullen er ingrijpende veranderingen 
plaats blijven vinden op het IvOO. Vanzelfsprekend zullen die veranderingen de aandacht hebben van 
de MR. 

De MR kijkt terug op een constructieve samenwerking met de directie en deze wordt komend 
schooljaar ook op deze manier voortgezet. 

Tenslotte: Als MR hebben wij het vaste voornemen om ook het komend schooljaar kritisch 
opbouwend te kijken naar alles wat ons wordt voorgelegd. Denkt u dat er een bepaald onderwerp op 
de agenda van de MR moet komen, dan horen wij dat graag. Aarzel daarom dus niet om ons aan te 
spreken of uw opmerkingen en vragen aan ons te mailen. Dit kan individueel bij elk van de leden. 

  

 


