
HUISHOUDELIJK REGLEMENT MR DE BRINK 2011 

 
 

Bijeen komen medezeggenschapsraad. 

 
1. Medezeggenschapsraad komt ten behoeve van de uitoefening van 

zijn taak bijeen in de volgende gevallen: 
a. op verzoek van de voorzitter. 

b. op verzoek van tenminste twee leden aan de voorzitter. 
2. De voorzitter bepaalt samen met de secretaris en de directeur 

tijd en plaats van de vergadering. 
Een vergadering op verzoek van de leden wordt gehouden binnen    

10 werkdagen, nadat het verzoek de voorzitter heeft bereikt. 
3. Het bijeen roepen geschiedt door de secretaris, door middel van 

een schriftelijke kennisgeving aan de leden. Behoudens in 
spoedeisende gevallen geschiedt het bijeenroepen tenminste 5 

werkdagen vóór de te houden vergadering. 
4. Een vergadering vindt te allen tijde na convocatie plaats en is 

niet afhankelijk van het aantal aanwezige leden. Dit aantal leden 

is wel van belang bij te nemen besluiten. 
5. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de vice voorzitter de taak 

waar. 
6. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij door de voorzitter 

besloten wordt de vergadering besloten te verklaren. 
7. Vertrouwelijke stukken dienen als zodanig te worden 

aangemerkt. Zij mogen slechts gekopieerd worden door de 
voorzitter, vice voorzitter of de secretaris. 

 
 

Zetels MR 
 

De MR bestaat uit 9 zetels te weten de directeur , 4 ouders en 4 
personeelsleden en vaste toehoorders uit de personeelsleden. Deze 

vaste toehoorders hebben geen stemrecht.  

 
Samenstelling van de Medezeggenschapsraad OBS de Brink. 

 
            De hiergenoemde leden zijn inmiddels geen mr lid meer. Zie 

addendum 
 

Dagelijks Bestuur MR  
 

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en/of de vice 
voorzitter de secretaris, ondersteund door de Directeur. 

Haar taak bestaat uit het (inhoudelijk) voorbereiden van de agenda.  
 

Taak MR lid 
 



Het is de taak van het MR lid om zijn achterban (de 

teamleden/ouders) te informeren over de agenda en over het 
vastgestelde verslag van de vergadering.  

 

 
Taak voorzitter/vice voorzitter 

 
De voorzitter/vice voorzitter heeft tot taak het openen, schorsen, 

heropenen, sluiten en leiden van de vergaderingen van de 
medezeggenschapsraad en al het overige dat voor de goede gang 

van zaken noodzakelijk is.  
 

Taak secretaris/ 2e secretaris  
 

1. De secretaris bewaakt de rolagenda en zorgt dat de juiste 
onderwerpen op de agenda komen.  

2. De secretaris maakt aan het begin van elk schooljaar de 
jaarplanning en stelt na afloop het jaarverslag op. 

3. De 2e secretaris is verantwoordelijk voor de  notulen 

 
Taak penningmeester 

 
1. De penningmeester voert de financiële huishouding van de 

medezeggenschapsraad. 
2. Hij stelt jaarlijks de begroting op en legt daarover 

verantwoording af aan de Directeur. Onderdeel van de begroting 
en verantwoording vormt in ieder geval de wijze waarop de door 

het bevoegd gezag beschikbaar gestelde middelen zijn besteed. 
 

Agenda 
 

1. De Voorzitter en/of de vice Voorzitter, de Directeur en de Secretaris 
stellen op woensdag voorafgaand van iedere vergadering een 

agenda op. Zij plaatsen op de agenda de door de voorzitter en de 

leden opgegeven onderwerpen. Ieder lid van de MR kan een 
onderwerp voordragen om op de agenda te laten plaatsen. Deze 

onderwerpen moeten bij de secretaris bekend zijn, op het moment 
van de voorbereiding van de vergadering.  

2. De Secretaris maakt de agenda bekend aan de leden van de MR. 
Behoudens in spoedeisende gevallen geschiedt de bekendmaking 

tenminste 5 werkdagen vóór de vergadering van de 
medezeggenschapsraad. De agenda, inclusief de bijbehorende 

stukken wordt uiterlijk de vrijdag voorafgaand aan de 
vergaderdatum aan de leden toegezonden en in het weekbulletin 

van de OBS de Brink gepubliceerd. 
 

 
Stemprocedure 



 

1. Tenzij de Wet Medezeggenschap (WMS) of het 
medezeggenschapsstatuut anders bepaalt, beslist de 

medezeggenschapsraad bij gewone meerderheid van stemmen.  

2. Indien voor de stemming onvoldoende leden aanwezig zijn wordt 
het te nemen besluit naar de volgende vergadering verschoven 

alwaar, in voorkomend geval dat geen meerderheid aanwezig is, 
ook door de dan aanwezige leden een besluit kan worden 

genomen. 
3. Over zaken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk 

gestemd, tenzij de medezeggenschapsraad in een bepaald geval 
anders besluit. Voor de berekening van het aantal uitgebrachte 

stemmen tellen blanco stemmen niet mee. 
4. Indien bij een besluit met betrekking tot de benoeming van een 

persoon geen van de kandidaten bij de eerste stemming de 
gewone meerderheid haalt, vindt herstemming plaats tussen de 

personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen kregen. 
Bij deze herstemming is diegene gekozen, die alsnog de meeste 

stemmen heeft gekregen. Bij het staken van de stemmen over 

een door de medezeggenschapsraad te nemen besluit, dat geen 
betrekking heeft op een te benoemen persoon, wordt dit voorstel 

op de eerstvolgende vergadering opnieuw aan de orde gesteld. 
Indien dan wederom de stemmen staken, wordt het voorstel 

geacht te zijn verworpen. 
5. Indien de stemming een schriftelijk voorstel betreft, dat  

a. al in een eerdere vergadering is besproken en  
b. waarover nu een eindoordeel moet worden gegeven,  

c. met de agenda aan de leden is toegezonden, dan kunnen 
verhinderde leden via de secretaris schriftelijk hun stem 

uitbrengen. 
 

Zittingsduur: 
 

Alle leden hebben het recht om maximaal 2 jaar aansluitend lid te zijn van 

de MR van de OBS de Brink. 
Hierna zijn zij herkiesbaar voor een 2e aansluitende periode van 2 jaar, 

waarna zij hun maximale zittingsperiode hebben bereikt. 
 

 
Besluit vergadering 

 
1. Het ter vergadering van de medezeggenschapsraad uitgesproken 

oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit 
genomen is, is beslissend. Wordt echter onmiddellijk na het 

uitspreken van dit oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt 
een nieuwe stemming plaats, wanneer een meerderheid der 

vergadering dit verlangd. 



2. Door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de 

oorspronkelijke stemming. 
 

Verslag vergadering 

 
1. Van iedere vergadering van de MR wordt een verslag opgemaakt. 

Het verslag van de vergadering wordt 1 week na de 
vergaderdatum aan de leden verzonden.  

2. Dit verslag wordt in de daaropvolgende vergadering ter 
goedkeuring aan de medezeggenschapsraad voorgelegd. 

3. Het verslag wordt na goedkeuring op de site gezet. 
 

Jaarverslag 
 

1. De secretaris stelt jaarlijks voor 1 oktober een verslag samen van 
de werkzaamheden van de medezeggenschapsraad in het 

afgelopen schooljaar. Dit verslag behoeft de goedkeuring van de 
medezeggenschapsraad. 

2. De secretaris maakt het verslag bekend aan het bevoegd gezag, 

de directie, het personeel, de leerlingen en de ouderraad. 
 

Slotbepaling 
 

In alle gevallen waarin de WMS, het medezeggenschapsstatuut en 
dit reglement niet voorzien, beslist de medezeggenschapsraad. 

 
 

Datum goedkeuring en inwerkingtreding,  oktober  2010 
 

 
 

 
 



ADDENDUM: 

 
Samenstelling van het bestuur van de Medezeggenschapsraad OBS de 

Brink per januari 2015. De mr bestaat uit 6 leden; 3 van elke geleding. 

 
Oudergeleding: 3 leden 2 toehoorders 

Janice van der Wees, voorzitter,  
Sheila Zandwijken,  
Gwen Teske,  
Jurgen Robertson,  
Jorrel Held,  
 
Leerkrachtgeleding: 3 leden 
Lonneke van den Broek, leerkracht groep 7/8 
Natalie Honhoff, leerkracht groep 5 en groep 6 
Natascha de Jager, leerkracht groep 3 
 
Afgevaardigde naar GMR per 01-08-2015 
Natascha de Jager, leerkracht groep 3 
 
 

 
 

 

 
 

 
 


