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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.  
   

Personeel:   Khadija den Hengst            secretaris 1 
                      Hayat Hakkabi                     voorzitter 2 
                      Derya Kirazli  
Ouders:        Sherief el Touny                  voorzitter 1 
                      Mustafa Kuru                       secretaris 2 
                      Gasser Maged                       
 
In het begin van het schooljaar is de heer Kamal Meftah om persoonlijke redenen de MR 
verlaten en heeft de heer Gasser Maged zijn plek ingenomen. 
Om kennis en ervaring binnen de MR te behouden tijdens 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 personen nog een 
jaar lid blijven van de MR en dat er nieuwe leden geworven moeten worden i.v.m. diegenen 
die hun termijn er op hebben zitten.  
 

Vergaderingen 
De MR heeft in het afgelopen half jaar 5 keer vergaderd. Alle vergaderingen zijn openbaar 
tenzij de MR besluit dat de vergadering besloten is. Wilt u bij een MR vergadering aanwezig 
zijn dan kunt u dit aangeven via onze mail mr@alqoeba.nl. U bent daar als toehoorder. Het is 
niet de bedoeling dat u mee vergadert. Dat doet namens u de door u gekozen oudergeleding 
of teamgeleding. De MR vergadert zonder directie. Dit zijn de reguliere MR vergaderingen. 
Voorafgaand aan de reguliere vergaderingen vindt er vaak een vergadering plaats met 
directie. In deze vergaderingen kan de MR direct overleggen met de directie over actuele 
zaken. 
 
De vergaderdata van de MR die dit schooljaar nog komen zijn 
Vergadering 6 op 03-03-2021 van 18.30-20.30 uur 
Vergadering 7 op 31-03-2021 van 18.30-20.30 uur 
Vergadering 8 op 28-04-2021 van 18.30-20.30 uur 
Vergadering 9 op 09-06-2021 van 18.30-20.30 uur 
Vergadering 10 op 07-09-2021 van 18.30-20.30 uur 
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Door de Corona gaan we met de MR ook vaak in Teams vergaderen in plaats van in het 
schoolgebouw. 
 
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 alle ouders 
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 de afgelopen periode akkoord gegeven op de volgende stukken: 
Er is het afgelopen halfjaar nog geen akkoord gegeven op een (beleids) stuk gegeven.  

- Ten aanzien van de subsidiegelden (HEA) is er nog geen duidelijke uitleg en 
verantwoording gegeven door de directie. Dit heef te maken met een periode dat de 
directie afwezig was i.v.m. ziekte.  

- OR financiële verantwoording en het protocol m.b.t. de financiën moet nog in orde 
komen. Er moet een duidelijk overzicht en makkelijk leesbare overdracht komen 
voordat de MR hier akkoord op kan geven. 

- Ook is het financieel jaarplan aan bod geweest maar er zijn nog vragen en 
onduidelijkheden bij de MR en daardoor zal er eerst een gesprek met het bestuur 
(penningmeester), de toezichthouder en de directie plaatsvinden  

 
 
Overige zaken waar de MR over heeft gesproken en in een aantal gevallen een advies over 
heeft uitgebracht:  

- Het MR reglement en huishoudelijk reglement is doorgenomen en waar nodig 
aangepast 

- De taakverdeling binnen de nieuwe MR is vastgesteld 
- Een aantal belangrijke en ook verplichte beleidsstukken (financieel beleidsplan) die 

vorig jaar niet van de grond zijn gekomen heeft de MR dit jaar op de kaart willen 
zetten. Er is een discussie geweest tussen directie en MR over welke beleidstukken 
wel en niet haalbaar zijn qua tijdsinvestering van de directie. Er is afgesproken dat 
het schoolplan (wat de prioriteit heeft) wordt uitgebreid met onderdelen die de MR 
in beleid wil terugzien, nl: 
 Financiële begroting en –beleidsplan 
 ICT beleidsplan 
 Religieus beleidsplan 

- Het ouder tevredenheidsonderzoek en leerkracht tevredenheidsonderzoek 
- De tussenschoolse (TSO) opvang is besproken maar de evaluatie daarvan moet nog 

plaatsvinden 
- De samenwerking met de OR en een opstart daarvan 
- Het schoolbeleid en de uitvoer daarvan t.a.v. Corona (bijv. de aanpak van het 

thuisonderwijs en de behoefte van ouders daarbij, de drukte en het niet aftand 
kunnen houden van ouders bij het schoolhek, de ventilatie binnen de school, …) 

- De MR wil meer investeren t.a.v. het bevragen van de achterban via social schools. 
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MR cursus die de leden van de oudergeleding hebben gevolgd: 
De nieuwe MR leden, de heer Mustafa Kuru, Gasser Maged en mevrouw Hayat Hakkabi 
hebben in oktober/ november 2020 online een MR cursus gevolgd om hun expertise te 
vergroten 
 
Contact opnemen met de MR 
Wilt u contact opnemen met de MR, heeft u een vraag op opmerking, dan kunt u altijd een 
mail sturen aan mr@alqoeba.nl of een van de MR leden aanspreken. 
Wij zullen vervolgens bekijken of uw vraag thuishoort bij de MR en draagvlak heeft. In ieder 
geval zal de MR u terugkoppeling proberen te geven. 
Ook zal de MR met ingang van februari 2021 de achterban informeren via social schools. 
De MR wil u bedanken voor het vertrouwen in de MR. 
 
Met vriendelijke groeten,  
De Medezeggenschapsraad  
 
Oudergeleding: 
De heer Sherief el Touny 
De heer Mustafa Kuru 
De heer Gasser Maged 
Teamgeleding: 
Mevrouw Khadija den Hengst 
Mevrouw Hayat Hakkabi 
Mevrouw Derya Kirazli 
 
 



 
 
 


