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Visie 

Voor de optimale ontwikkeling van ieder kind is een stimulerende en veilige school 

belangrijk. Om dit klimaat te realiseren is een goede samenwerking van alle bij het kind 

betrokken partijen, zoals de leerkrachten, de ouders en de overige kindpartners van belang. 

De MR waakt over de belangen van kinderen, ouders en teamleden. 

 

De MR van Het Anker (gevormd door de MR-en van beide scholen) heeft als doel het 

bevorderen, bijdragen aan en reflecteren op de strategische keuzes, het beleid en de 

uitvoering van de school. Daarnaast vinden we evalueren een belangrijk onderdeel in het 

continue verbeterproces binnen de school en zullen ook daarover adviseren.     

 

We nemen een proactieve houding aan, geven gevraagd en ongevraagd advies en zijn 

bereid om mee te denken over alle zaken aangaande de school. Daarnaast vinden we 

constructief meedenken van groot belang. We werken vanuit wederzijds vertrouwen en 

dragen op positief kritische wijze bij aan het continu verbeteren van de school. We houden 

rekening met de gestelde doelen en denken in mogelijkheden. 

  

Wij raadplegen onze achterban, het team en de ouders, indien nodig en gewenst. Tevens 

bieden wij een luisterend oor in geval van tips en ideeën. Ook bij problemen en vragen 

vanuit dezelfde achterban en waar nodig brengen we dit in in de MR en ondernemen hier 

actie op.  

 

Als (bijna) gecertificeerde Ouderbetrokkenheid 3.0 school, willen wij onze 

verantwoordelijkheid nemen om ook hieraan bij te dragen. Als het gaat om criteria 5 en 6 

kunnen wij onze bijdrage hierin leveren, zijnde: 

 

5. Gesprekken tussen leraren, leerlingen en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid 

gevoerd. Iedereen heeft zijn eigen actieve inbreng. Leerlingen zijn zoveel mogelijk bij alle 

gesprekken aanwezig. De plaatsen waar gesprekken worden gevoerd zijn voor iedereen 

comfortabel en gelijkwaardig en er is voldoende tijd voor alle deelnemers.  

6. Leraren, leerlingen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en zijn daarop 

aanspreekbaar. Zo wordt er respectvol over elkaar gesproken zowel binnen als buiten de 

school. Voor leraren, leerlingen en ouders die buiten de groep dreigen te vallen voelt 

iedereen zich verantwoordelijk.  

 

Vaste agendapunten MR: 

Projectplan Het Anker 

Mededelingen vanuit Directie en GMR 

Onderwerpen voor vergadering GMR 

Communicatie naar team 

 

 

 



 

 

 

 

 

Agendapunten 2019 - 2020 

November 2019: begroting en ouderbijdrage 

November/December 2019: Jaarverslag MR 

Februari 2020: tussenevaluatie activiteitenplan MR  

April 2020: taakbeleid en normjaartaak  

Mei 2020: schoolformatieplan, evaluatie activiteitenplan MR en activiteitenplan MR komend 

schooljaar,  

Juni 2020: schoolgids en schoolplan  

 

Speerpunten 2019 - 2020  

- Bijdragen aan het verbeteren van de communicatie tussen school en ouders. 

Verbeteren van raadpleging van de achterban en MR en MR en team.  

- Inzicht in vooruitgang van projectplan Het Anker. 

- Benadrukken tot komen van een visie over ‘waar samen en apart waar nodig’; voor 

welke doelgroepen en hoe wordt er inhoud aangegeven binnen het projectplan. 

- Zorgdragen voor een betere invulling van de werkdrukverlaging.  

- Bewaken van de invulling van de flexibele schil bij uitval en vertrek. 

- Betere terugkoppeling opzetten naar leerkrachten vanuit PMR en naar GMR vanuit 

MR. 

 

Organisatie: 

We vergaderen iedere 6/7 weken en daarbij is de directie op aanvraag (gedeeltelijk) 

aanwezig. 

 

 


