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Middels dit verslag willen wij u op de hoogte brengen van de werkzaamheden van de MR. 

 
Wat is medezeggenschap? 
Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) een MR 
instellen. De MR denkt mee met het bestuur, toetst zijn besluiten, heeft bij bepaalde 
besluiten instemmings-of adviesrecht, is medeverantwoordelijk voor het welzijn van de 
leerlingen en het team en bewaakt mede de kwaliteit van het onderwijs.  
 
Samenstelling MR 
De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De directie maakt geen 
onderdeel uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen.  
De MR van de Al Qoeba bestaat uit 6 leden, te weten 3 leden van de oudergeleding en 3 
leden van de teamgeleding. Ieder MR lid wordt voor een periode van 2 jaar gekozen. Deze 
periode loopt in dit schooljaar ten einde. Het afgelopen periode heeft de MR samenstelling 
er als volgt uitgezien: 
   

Personeel:   Khadija den Hengst            secretaris 1 
                      Salaoua el Boustati             voorzitter 1 
                      Derya Kirazli  
Ouders:        Gladysha Lubis                  voorzitter 2 
                      Ameen Ross                         secretaris 2 
                      Aisha Laaf                             penningmeester 
 
Om kennis en ervaring binnen de MR te behouden tijden de wisseling van de MR geledingen 
is er voor schakerend aftreden van MR leden gekozen. Dit houdt in dat er komend schooljaar 
van de oudergeleding zowel als van de teamgeleding 1 persoon nog een jaar lid blijft van de 
MR en er twee nieuwe MR team- en ouder leden worden geworven.  
 

Vergaderingen 
De MR heeft in het afgelopen schooljaar 10 keer vergaderd. Alle vergaderingen zijn 
openbaar tenzij de MR besluit dat de vergadering besloten is. De MR vergadert deels zonder 
directie. Dit zijn de reguliere MR vergaderingen. Voorafgaand aan de reguliere 
vergaderingen vindt er een vergadering plaats met directie. In deze vergaderingen kan de 
MR direct overleggen met de directie over actuele zaken. 
 
De vergaderdata van de MR in het schooljaar 2018/2019 waren: 
 
Woensdag 5 september 
Woensdag 3 oktober 
Woensdag 21 november 
Woensdag 19 december 
Woensdag 6 februari 
Woensdag 6 maart 
Woensdag 3 april  
Woensdag 13 mei 
Woensdag 19 juni  
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Onderwerpen 
In de notulen van de MR vergaderingen kunt u natuurlijk lezen waar er tijdens de 
vergaderingen over gesproken is en welke besluiten er zijn genomen en welke adviezen zijn 
gegeven. De notulen van de MR vergaderingen zijn voor iedere leerkracht en ouder 
beschikbaar om te lezen. Mocht u interesse hebben in deze verslagen, dan kunt u deze bij de 
administratie inkijken. Daar ligt de map met de notulen en reglementen van de MR. 
 
De MR heeft afgelopen jaar akkoord gegeven op de volgende stukken: 
Jaarverslag                                                                     3 oktober 2018 
Luizenbeleid                                                                    6 maart 2019 
Zwembeleid                                                                    4 april 2019 
Veiligheidsplan                                                              4 april 2019 
Kernteamplan                                                                4 april 2019 
Anders werken plan                                                      15 mei 2019 
Subsidie werkdrukverlaging                                        15 mei 2019 
Normjaartaak en jaarplanning                                   15 mei 2019 
Formatie volgend schooljaar                                      15 mei 2019 
Schoolgids 2019-2020                                                 19 juni 2019 
 
Overige zaken waar de MR over heeft gesproken en in een aantal gevallen een advies over 
heeft uitgebracht:  
Het opstarten van de IAC (de Identiteit Advies Commissie)  
de informatie voorziening van IAC naar ouders toe 
De ouder tevredenheid enquête en doelen t.a.v. de ouderbetrokkenheid 
De godsdienstlessen t.a.v. het pedagogisch en didactisch gedeelte 
Communicatie vanuit school en commissies naar ouders toe 
Zaken vanuit het team t.a.v. de werkdrukverlaging 
Het busvervoer en vervoersituaties in de nabije omgeving van school 
De MR informatie op de Al Qoeba website 
Betere samenwerking met de OR en overdracht inkomsten en uitgaven OR 
Het MR reglement t.a.v. aanstellen en schakerend aftreden leden 
Evaluatie en verbeterpunten t.a.v. de VSD activiteiten 
Duidelijkheid over hoe aandacht te besteden aan Milaad un Nabie  
Meer inhoud geven aan viering feesten en aankleding school  
Medewerkers tevredenheidsonderzoek 
Samenstelling en werving kernteam Al Qoeba 
Schoolreis en begroting daarvan 
De MR verkiezingen voor 2019-2021 
Begroting schooljaar 2019-2020
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MR cursus die de leden gevolgd hebben: 
Oudergeleding (15 januari 2019) 
Ameen Ross 
Gladysha Lubis 
Aisha Laaf 
 
Vergaderdata MR Schooljaar 2019/2020 
De vergaderingen van de MR zijn op de woensdagen en openbaar. De vergaderingen 
beginnen meestal om 18.30 uur. De voorlopige vergaderdata voor het schooljaar 2019/2020 
zijn: 
Woensdag 25 september  
Woensdag 30 oktober  
Woensdag 27 november  
Woensdag 18 december  
Woensdag 22 januari 
Woensdag 19 februari 
Woensdag 18 maart 
Woensdag 22 april 
Woensdag 20 mei 
Woensdag 24 juni 
Woensdag 15 juli (onder voorbehoud) 
 
Nu het schooljaar ten einde is verlaten mevrouw Aisha Laaf, mevrouw Gladysha Lubis 
(beiden ouders) en mevrouw Saloua el Boustati en mevrouw Derya Kirazli (beiden 
leerkracht) de MR. 
Middels een werving hopen wij 2 nieuwe MR leden voor de oudergeleding en 2 nieuwe MR 
leden voor de teamgeleding te mogen verwelkomen! 
 
De MR wil u bedanken voor het vertrouwen in de MR. 
 
Met vriendelijke groeten,  
De Medezeggenschapsraad  
 
 
 


