
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

INFO 
 

 
 

OUDERPARTICIPATIE 
 

OP 
 

CBS In de Kring 

 

Oosterwolde 

 



 
Ouders zijn op CBS In de Kring vertegenwoordigd  in  

a. de medezeggenschapsraad; 
b. de activiteitencommissie / ouderraad 

 

Binnen onze Stichting CPO De Tjongerwerven is afgesproken om deze 
naamgeving aan te houden. De taakverdeling wordt per school 
vastgesteld.  

 
De Medezeggenschapsraad (MR) 

De volgende personen zitten in de MR. 
Oudergeleding: Dinanda Krahwinkel en Lise-Lotte Martens 
Teamgeleding: Jessica v.d. Wal  en Tanja van Tent. 
De schooldirecteur is op verzoek als adviserend lid aanwezig. 
 

De MR komt 6x per jaar bij elkaar. De vergaderingen worden gehouden  
in de teamkamer van  In de Kring. De minimale bezetting is 2 ouders en 
2 leerkrachten. De MR houdt zich bezig met beleidsmatige zaken. 
Alle zaken m.b.t. de MR zijn vastgelegd in de wet medezeggenschap. 
(www.infowms.nl) email MR: mr@indekring.nl 
 
De MR houdt zich o.a. bezig met: 

Het vaststellen van de schoolgids, het schoolplan, diverse protocollen. 
Het zijn dan vooral zaken waarin om instemming of advies wordt 
gevraagd. Minder uitvoerende taken.  
In een schooljaar staan o.a. de volgende punten op de agenda van de 
MR. 
 

- Financiën 
- Schoolgids & schooljaarplan 
- PR & identiteit 
- AVG (privacy protocol) 
- Arbozaken (Plan van aanpak) 

- Tevredenheidsonderzoek 
- Activiteitenkalender 

- Urenberekening & Vakantierooster 
- Ouderbetrokkenheid 
- Schoolbeleid & protocollen 

 

Een MR lid wordt gekozen door de ouders. Via de nieuwsbrief wordt een 
voorstel gedaan. Zonder tegenbericht volgt de benoeming. Een MR lid 
wordt benoemd voor 3 jaar. Dit kan daarna nog eens verlengd worden. 
 
De notulen zijn (voor de ouders) openbaar. Ouders die dat willen kunnen 

de verslagen op verzoek op school inzien. Ook kunt u op verzoek een MR 
vergadering bij wonen voor een vraag aan de MR.  
 
De schooldirecteur is geen lid van de MR, maar kan wel op uitnodiging 
een vergadering bijwonen.  
 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

De MR van iedere school heeft een vertegenwoordiging in de GMR 
(gemeenschappelijke MR, dus stichtingsbreed). De GMR houdt zich bezig 
met het bovenschoolse beleid. Voor In de Kring is dat juf Jessica.  
 

Activiteitencommissie 
De activiteitencommissie bestaat uit +/- 6 ouders. Zie voor namen de 
website. De AC vergadert ook 6x per jaar, samen met een 
vertegenwoordiger vanuit het team.  De AC vergadert over praktische 
zaken m.b.t. schoolactiviteiten. (niet beleidsmatig) 
Aan het begin van het schooljaar is er een vergadering van de MR, AC 

en team samen. In de AC/OR zijn een aantal ouders die met de MR 

meedenken over beleidsmatige zaken (OR) 
 
De activiteitencommissie is een commissie waarbij de nadruk ligt op 
‘doen’. De AC houdt zich bezig met allerlei hand- en spandiensten. In 
overleg zijn verschillende werkgroepen die zelfstandig hun taak 
uitvoeren. Zo kun je denken aan: de organisatie rondom de  
avondvierdaagse, de schoolfotograaf, de schoolreizen, het paasfeest, het 

kerstfeest, het sinterklaasfeest, het schoolontbijt, Koningsspelen, 
sportdag, laatste schooldag, musical, etc. Ook het ‘luizen pluizen’ is een 
belangrijke taak van de AC. Hiervoor doen we ook een beroep op ouders 
die niet in de AC zitten.  
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