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Werkwijze Medezeggenschapsraad (MR) 
Iedere school is verplicht een MR te hebben op grond 
van de Wet Medezeggenschap Scholen.  De grootte van 
de MR hangt af van de grootte van de school. De MR 
van de Marke bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten en 
spreekt in het belang van zowel ouders, personeel als 
leerlingen. De MR vergadert zo’n 6 keer per jaar over 
het beleid en bespreekt alle onderwerpen die de school 
aangaat in samenwerking met de directie (namens 
bevoegd gezag).  De MR heeft adviesrecht en 
regelmatig zelfs instemmingsrecht richting directie 
voordat de directie een beluit kan en mag nemen om 
een plan ten uitvoer te brengen.  
 
Opmerkingen of vragen van ouders zijn altijd welkom. U 
kunt hiervoor mailen naar mr.demarke@kpoa.nl of 
gebruik maken van de brievenbus in de hal van de 
school. 
 
Samenstelling MR  
De samenstelling van de MR verandert regelmatig. Als 
MR-lid neem je voor een periode van 3 jaar deel aan de 
MR. Sinds de start van het schooljaar 2017/2018 zijn 
ouders Anne Turksma en Tommy Hartman actief in de 
MR. Zij hebben de zetels overgenomen van René 
Slender en Zwanet Draadjer. Het voorzitterschap is 
sinds de start van het schooljaar 2017/2018 belegd bij 
Ellen Zweers (ouder). Op de website van de school 
(www.basisschooldemarke.nl) kunt u meer lezen over 
de MR. 
 

 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
De GMR overlegt met het bestuur van de KPOA, de 
stichting waar alle katholieke scholen in Amersfoort 
onder vallen. Binnen de MR wordt voornamelijk over 
zaken gesproken die de school aangaan, terwijl in de  

Ouders 
2015 
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

Ellen Zweers X X X 

Pim van Eijkeren X X X 

Tommy Hartman   X 

Anne Turksma   X 

Personeelsleden    

Anke Morshuis X X X 

Anneloes van Ark X X X 

Dorien Frank  X X 

Monica Rensink  X X 

GMR vooral bovenschoolse zaken besproken worden. 
Leden van de GMR maken onderdeel uit van 
taakgroepen, waarin specifieke onderwerpen 
behandeld worden, o.a. financiën, personele en 
onderwijskundige zaken. In de GMR nemen ouders en 
personeelsleden van de KPOA-scholen deel. Een directe 
verbinding tussen de GMR en de MR-en van de KPOA-
scholen is niet verplicht. De Marke vindt de verbinding 
tussen de GMR en haar eigen MR echter wel belangrijk. 
Daarom is onze school in het schooljaar 2016-2017 
vertegenwoordigd door MR-lid Ellen Zweers en sinds de 
start van het schooljaar 2017-2018 door ouder Koen van 
der Hoorn. 
 
Terugblik schooljaar 2016-2017 
De MR heeft vorig schooljaar wederom in goed overleg 
met de directie van de Marke samengewerkt. Het 
belangrijkste onderwerp dit schooljaar was de zoektocht 
naar een nieuwe directeur voor de Marke. In dit proces 
is door de MR nauw samengewerkt met de 
leerlingenraad van de Marke en de directeur die een 
nieuwe collega mocht verwelkomen. Positief advies 
en/of ingestemd is verder met het aannamebeleid, het 
formatieplan, de werktijdenregeling en de begroting.  
Deze onderwerpen zijn uitvoerig besproken in de MR 
vergaderingen die ongeveer 6x per jaar plaatsvinden.  
De Marke heeft financieel en kwalitatief gezien een 
succesvol jaar gedraaid. Dit was niet altijd eenvoudig 
omdat de beschikbare middelen steeds minder 
toereikend zijn. Wilt u een compleet beeld van wat er in 
de MR is besproken, dan kunt u alles teruglezen in de 
notulen. Deze worden altijd na vaststelling op de 
website van de Marke geplaatst.   
In de GeMARKEerd kunt u in de kalender de 
aankondiging van iedere MR-vergadering lezen en 
tevens verschijnt er indien relevant na de MR-
vergadering een stukje met de belangrijkste 
onderwerpen die besproken zijn. 
 
Vooruitblik 2017-2018 
Dit schooljaar zijn de kwaliteitszorg voor leerlingen in 
combinatie met de groepsgrootte, de werkdruk en het 
werkplezier voor leerkrachten, de personele uitdagingen 
rondom invulling van vervangingsvraagstukken 
belangrijke speerpunten voor de MR.  Ook gaan we dit 
jaar opnieuw met het onderwerp andere schooltijden 
aan de slag. Kortom, we gaan ervoor er samen met de 
deels nieuwe directie van de Marke een goed schooljaar 
van te maken en de belangen van kinderen, ouders/ 
verzorgers en personeelsleden goed te 
vertegenwoordigen. 



	


