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Huishoudelijk reglement 

MR OBS Kortland 
 

 

1) Inleiding 

Dit Huishoudelijk Reglement van de MR van Obs Kortland is vastgesteld door de 

medezeggenschapsraad op 16 oktober 2018. In dit huishoudelijk reglement worden 

onderling gemaakte afspraken vastgelegd, zoals actuele lijst MR-leden, agenda, 

verslaglegging, werkplan (jaarplanning) en kan indien nodig worden bijgesteld. Aan 

het begin van elk schooljaar dient dit reglement geactualiseerd te worden. 

 

2) Doelstelling 

Het doel is duidelijkheid en transparantie voor MR-leden te verkrijgen. Daarnaast kan 

dit reglement de overdraagbaarheid van kennis aan nieuwe MR-leden bevorderen. 

 

3) De MR-leden 

De MR bestaat uit acht personen (gebaseerd op het huidige aantal leerlingen), 

waarvan vier ouders, zij dienen als afgevaardigden van alle ouders van Obs Kortland 

en vier personeelsleden, zij dienen als afgevaardigden van het gehele team van Obs 

Kortland. Het streven is om de oudergeleding een afspiegeling te laten zijn van het 

leerlingaantal op de locaties Centrum en Lansingh Zuid. 

 

Geleding Naam lid sinds herkiesb

aar 

aftredend Rol 

Personeel 

<vacature>  2022 2026  

Fenna Rolloos Okt 2018 2021 2025 Communicatie 

Denise Lutz Sept 2015 2019 2023 Secretaris 

Marianne Heikoop Sept 2018 2020 2024 Lid 

Ouders 

Karin Noordanus Sept 2012 2016 2020 
GMR/ 

vicevoorzitter 

Harm Rebergen Okt 2018 2022 2026 Penningmeester 

Paul Plomp Sept 2016 2020 2024 Voorzitter  

Kevin Giese Okt 2018 2022 2026 Lid 
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Art 1. De voorzitter en/of vicevoorzitter 

De voorzitter en vicevoorzitter komen uit de oudergeleding. Bij het afwezig zijn van 

de voorzitter neemt de vicevoorzitter de taken over.  

● De leiding van de vergadering (openen, schorsen, heropenen en sluiten); 

● Het naar buiten vertegenwoordigen van de medezeggenschapsraad; 

● In overleg met de secretaris opstellen van de agenda; 

● Het (mee-)ondertekenen van brieven; 

● Overleg met de directie ter voorbereiding van de MR-vergaderingen en een 

schriftelijke terugkoppeling naar de MR-leden; 

● Het actueel houden van dit reglement (minimaal begin elk schooljaar); 

● Het goedkeuren van het jaarverslag van de MR; 

● Beheer van de actielijst; 

● Aansturen van de acties die moeten plaatsvinden; 

● Zorgt dat de benodigde stukken één week voor de te houden vergadering worden 

verstuurd naar de betrokken personen. 

● Bij afwezigheid van de voorzitter vervangt de vicevoorzitter deze. 

 

Art 2. De secretaris  
De secretaris komt uit de personeelsgeleding. Bij het afwezig zijn van de secretaris 

neemt een ander personeelslid de taken over.  

● Bijeenroepen van de MR; 

● Het opstellen van de agenda in overleg met de voorzitter; 

● De secretaris mag wat betreft het opstellen van het verslag/notulen de notulist 

vragen om dit te doen. 

● Interne en externe correspondentie; 

● Het beheren van voor de MR bestemde in- en uitgaande stukken (archief); 

● De secretaris maakt een jaarlijks een verslag van de werkzaamheden van de MR 

over het afgelopen schooljaar (jaarverslag). Voor de financiële paragraaf is de 

penningmeester verantwoordelijk. Voor uitgifte dient de voorzitter het verslag 

goed te keuren; 

● De secretaris draagt er zorg voor dat het jaarverslag ter kennisneming gezonden 

wordt aan de MR-leden, het Bevoegd gezag, de schoolleiding, het personeel en de 

ouders. Voorts draagt de secretaris er zorg voor dat het verslag ten behoeve van 

belangstellenden via genoemde kanalen in art. 6 en 10 openbaar wordt gemaakt; 

● Het bijhouden van de jaarplanning. 

 

Art 3. De penningmeester  
De penningmeester komt uit de oudergeleding. 

● Voert de financiële huishouding MR; 

● Het jaarlijks opstellen van de begroting voor het volgende jaar (incl. de wijze 

waarop de door het Bevoegd gezag beschikbaar gestelde middelen voor de MR en 

de geledingenraden verdeeld worden); 

● Het jaarlijks afleggen van verantwoording in het jaarverslag; 

● Doet voorstel in de begroting voor wijze waarop de beschikbare middelen door 

Bevoegd gezag worden verdeeld; 

● De MR stelt begroting vast van de MR. 
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Art 4. De communicatiemedewerker 
De communicatie medewerker komt uit de oudergeleding. 

● Maakt de stukjes voor de website; 

● Maakt de stukjes voor de nieuwsbrief; 

● Beheer van het communicatieplan; 

● Actueel houden informatiebord op beide locaties. 

 

Art 5. GMR-lidmaatschap 
Wij als MR vinden het noodzakelijk dat de GMR-afvaardiging komt uit de MR, één 

ouderlid en één personeelslid. 

● Bijwonen van GMR-vergaderingen. 

● Terugkoppeling van GMR-vergaderingen aan MR. 

 

Art 6. Bijeenroepen en agenda medezeggenschapsraad 

● De MR komt voor de uitoefening van zijn taak in principe 10 keer per jaar bijeen. 

● De secretaris/voorzitter bepaalt tijd en plaats van de vergadering; 

● De vergadering wordt, behoudens spoedeisende gevallen, gehouden binnen 14 

dagen nadat een verzoek is binnengekomen. De vergadering wordt op een zodanig 

tijdstip gehouden dat alle leden van de MR redelijkerwijze aanwezig kunnen zijn; 

● De leden en eventuele adviseurs (en/of directieleden) worden door de secretaris 

(schriftelijk) per mail uitgenodigd; 

● De secretaris stelt voor iedere vergadering in overleg met de voorzitter de agenda 

op, waarop de door de voorzitter en door de leden opgegeven onderwerpen 

worden geplaatst  (de jaarplanning wordt hierin meegenomen); 

● Behoudens spoedeisende gevallen worden de uitnodiging en de agenda één week 

voor de gehouden vergadering van de MR verstuurd; 

● De secretaris stuurt een afschrift van de agenda aan het Bevoegd 

gezag/schoolleiding. De agenda is ter inzage op de website van de MR en in de 

nieuwsbrief; 

● Indien MR-leden vergaderstukken willen inbrengen dienen deze vooraf aan alle 

MR-leden verstuurd te worden. De secretaris draagt zorg voor de verspreiding van 

algemene en ontvangen stukken. Dergelijke stukken dienen uiterlijk binnen 

eerder genoemde termijn voor aanvang van de vergadering verstuurd te worden. 

MR-leden dienen de te behandelen stukken vooraf door te nemen; 

● De secretaris zorgt voor archivering in het MR-archief. 

 

Art 7. Deskundigen en/of adviseur 

● De MR kan besluiten deskundigen uit te nodigen voor het bijwonen van een 

vergadering. Dit met het oog op behandeling van een bepaald onderwerp; 

● Aan bovengenoemde(n) wordt tijdig agenda en stukken van de vergadering 

verstrekt; 

● De leden van de MR kunnen in de vergadering aan de betreffende deskundige(n) 

inlichtingen en advies vragen; 

● Een deskundige kan ook gevraagd worden om schriftelijk advies te geven. 

 

 

Art 8. Commissies 
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● De MR kan commissies instellen ter voorbereiding van de door de raad te 

behandelen onderwerpen. 

 

Art. 9. Quorum en besluitvorming 
● Een vergadering van de MR kan slechts beslissingen nemen indien ten minste de 

helft plus één van het aantal zitting hebbende leden is opgekomen; 

● Wanneer het vereiste aantal leden niet is opgekomen, wordt een nieuwe 

vergadering belegd met dien verstande dat er slechts twee dagen tussen de 

rondzending van de uitnodiging voor de vergadering en het tijdstip van de 

vergadering hoeft te zijn; 

● Op deze volgende vergadering kunnen beslissingen worden genomen, ongeacht 

het aantal leden dat is opgekomen; 

● De MR beslist bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij het MR-reglement 

anders bepaalt. Over zaken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk 

gestemd, tenzij de MR in een bepaald geval anders besluit. 

 Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 

 Stemmen bij volmacht is niet mogelijk; 

● Wordt bij een stemming over personen bij de eerste stemming geen gewone 

meerderheid behaald, dan vindt herstemming plaats tussen hen die bij de eerste 

stemming de meeste stemmen kregen. Bij deze herstemming is diegene gekozen 

die dan de meeste stemmen op zich verenigd heeft. Indien de stemmen staken, 

beslist het lot; 

● Bij staking van de stemmen over een door de MR te nemen besluit dat geen 

betrekking heeft op personen, wordt deze zaak op de eerstvolgende vergadering 

van de MR opnieuw aan de orde gesteld. Staken de stemmen opnieuw, dan wordt 

het voorstel geacht te zijn verworpen. 

● Bij een onevenwichtige verdeling van het aantal leden tussen de Personeel- en 

Ouder geleding, zal het stemgewicht per persoon pro-rata worden verdeeld om tot 

een 50/50 verdeling tussen de twee geledingen te komen. 

 

Art. 10 Verslag 
● Binnen één week na de vergaderingen worden door de secretaris de verslagen 

gemaakt en verspreid aan de MR-leden (de verslagen van de MR vergadering en 

het formeel overleg), de GMR en het Bevoegd gezag (alleen verslag van formeel 

overleg); 

● De vaststelling van de verslagen gebeurt op de volgende MR-vergadering. Hierna 

wordt dit verslag door de secretaris openbaar gemaakt, (via nieuwsbrief en op te 

vragen notulen. Dit kan ook worden gedaan in de vorm van een samenvatting van 

de gegeven adviezen en de genomen besluiten.  

 

Art.  11 Zittingstermijnen 
● De leden van de MR maken onderdeel uit van de geleding waardoor ze zijn 

verkozen om zitting te nemen in de MR; 

● De MR stelt bij aanvang een rooster van aftreden op voor de duur van maximaal 

4 jaar, waarbij de continuïteit wordt gewaarborgd; 

● De zittingstermijn kan met één periode van 4 jaar worden verlengd tenzij anders 

schriftelijk wordt overeengekomen; 

● Behalve door periodieke aftreding eindigt het lidmaatschap van de MR door: 

o opzegging van of door een lid; 
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o onder curatele stelling; 

o als binding met de geleding eindigt (kind verlaat school). 

 

Art. 12 De verkiezingen 
De leiding van de verkiezing van de leden van de medezeggenschapsraad berust bij de 

MR. De organisatie daarvan kan de MR opdragen aan een verkiezingscommissie. De 

MR bepaalt de samenstelling, werkwijze en de bevoegdheden van de 

verkiezingscommissie alsmede de wijze waarop over bezwaren inzake besluiten van 

de verkiezingscommissie wordt beslist.  

De MR bepaalt de datum van de verkiezing, evenals de tijdstippen van aanvang en 

einde van de stemming. De MR stelt het bevoegd gezag, de ouders en het personeel in 

kennis van de hiervoor genoemde tijdstippen.  

De MR stelt 8 weken voor de MR-verkiezingen een lijst op van personen die 

kiesgerechtigd en verkiesbaar zijn. Deze lijst wordt aan de ouders en het personeel 

bekend gemaakt onder vermelding van de mogelijkheid zich kandidaat te stellen, 

evenals het daarvoor gestelde termijn. 

De MR zal ervoor zorgen dat vanuit hun eigen ouder- en personeelsbestand (nieuwe) 

MR-leden worden gekozen. 

● Personeel en ouders die verbonden zijn aan de betreffende school zijn 

kiesgerechtigd en verkiesbaar tot lid van de MR; 

● De verkiezing van de MR-leden wordt gehouden tijdens een bijeenkomst van de 

medezeggenschapsraad en vindt plaats bij geheime, schriftelijke stemming. 

● Stemmen bij volmacht is niet mogelijk; 

● Gekozen zijn de kandidaten die achtereenvolgens het hoogste aantal stemmen 

hebben gekregen. Indien er meer kandidaten zijn die een gelijk aantal stemmen op 

zich hebben, beslist tussen hen het lot; 

● Indien uit de ouders en het personeel niet meer kandidaten zijn gesteld dan er 

zetels in de MR voor die geleding zijn, vindt voor die geleding geen verkiezing 

plaats en worden de gestelde kandidaten geacht te zijn gekozen; 

● In geval van een tussentijdse vacature zal de betreffende MR zorgdragen voor een 

nieuwe ouder- of personeelsvertegenwoordiging in de MR. 

 

Art. 13 Ongevraagd advies en/of afwijkend standpunt 
Bij een ongevraagd advies aan de directeur of het stichtingsbestuur of een afwijkend 

standpunt van de MR ten opzichte van een besluit van de directeur of het 

stichtingsbestuur, maakt de MR dat schriftelijk beargumenteerd kenbaar aan de 

directeur of het stichtingsbestuur binnen 10 werkdagen na de MR-vergadering. De 

directeur of het stichtingsbestuur dient hierop te reageren binnen 20 werkdagen na 

ontvangst van de schriftelijke reactie.  

 

Art. 14 Onvoorzien 
● In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de MR op voorstel van de 

(vice)voorzitter, met inachtneming van het medezeggenschapsreglement.  

 

Art. 15 Wijziging en vaststelling van het huishoudelijk reglement 
● De MR is altijd bevoegd het huishoudelijk reglement te wijzigen en opnieuw vast 

te stellen. 

● De secretaris draagt zorg voor informatie aan Bevoegd gezag over de wijzigingen. 
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Goedkeuring  
 

Aldus vastgesteld door de MR van de Obs Kortland te Krimpen aan den IJssel. 

 

Namens de medezeggenschapsraad: 

 

 

 

 

 

Voorzitter:  Paul Plomp   Datum   16 Oktober 2018 

 

 

 

 

 

Secretaris:  Denise Lutz    Datum  16 Oktober 2018 

 

 

 

 


