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De medezeggenschapsraad staat tussen bestuur en school in. Het bestaan van de medezeggenschapsraad 
is het gevolg van de Wet Medezeggenschap Onderwijs, waarin de medezeggenschapsraad genoemd wordt 
als middel om alle bij de school betrokkenen, zoals teamleden en ouders, inspraak te geven in die zaken die 
op de school betrekking hebben. 
In veel gevallen heeft de medezeggenschapsraad advies- en instemmingsrecht over besluiten die de school 
en/of het bestuur van plan is te gaan nemen.  

 
Wie zitten er in de medezeggenschapsraad? 
 
De medezeggenschapsraad van de Julianaschool bestaat uit 3 ouders, 3 teamleden en met toestemming 
van alle betrokkenen, de directeur van de school. Leden van de medezeggenschapsraad worden door, en 
uit de ouders resp. de teamleden gekozen en hebben voor een periode van 3 jaar zitting in de 
medezeggenschapsraad. Daarna kan een lid nog eenmaal voor een periode herkozen worden.  
 
Hoe werkt de Medezeggenschapsraad? 
 
De medezeggenschapsraad komt minimaal 4 maal per jaar bijeen om allerlei relevante onderwerpen te 
bespreken. Het afgelopen jaar is onder andere gesproken over: 
 

 Jaarverslag MR Julianaschool 2017-2018  

 Evaluatie jaarplan Julianaschool 2017-2018 

 Vorderingen jaarplan Julianaschool 2018-2019 

 Takenlijst MR leden 

 Begroting ouderraad 

 Begroting Julianaschool  

 Overstap Cito eindtoets naar Route 8 

 Schoolplan 2019-2023 

 Evaluatie nieuwe schooltijden 

 Invoer leerlingenraad 

 Stand van zaken continurooster  

 Incidentenregistratie 

 Gedragsprotocol 

 Bestemming niet uitbetaalde salaris van stakers 

 Vakantierooster 

 Cursus MR lidmaatschap 

 Werkverdelingsplan leerkrachten 

 Uitbreiding schoolplein  

 Verkiezing nieuw ouder lid MR voor schooljaar 2019-2020 

 Samenstellen tevredenheidspeiling ouders 

 Evaluatie tevredenheidspeiling ouders 

 Personeelszaken (zoals takenlijst teamleden) 

 Notulen MR / GMR 
 
 
De medezeggenschapsraad brengt advies uit aan het bestuur, directie, leerkrachten of de ouders over hoe 
er, naar de mening van de raad, beter gefunctioneerd kan worden. Ook heeft zij in veel gevallen 
instemmingsrecht over besluiten die het bestuur van plan is te gaan nemen.  
Er is ook regelmatig overleg tussen het bestuur en alle andere medezeggenschapsraden (de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad=GMR) van de Rijnsburgse scholenvereniging. 
 
 
Samenstelling medezeggenschapsraad 2018 - 2019 
   
Ouders:                                                       Leerkrachten: 
                                                                    
Marieke Francken (voorzitter)             Eva op den Kamp (GMR) (penningmeester) 
Sven Janssen                                         Dieuwertje Heus 
Arina van der Gugten (GMR)   Mariëlle van der Marel (secretaris) 
      Henk Jan Glasbergen (namens directie) 

 

e-mail: info@julianaschool.pcborijnsburg.nl 


