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 MR School Lyndensteyn 

 

Met wie heeft de MR contact?  

- Ouders 

- Leerkrachten 

- Teamleiders 

- Directeur 

- Controller 

- Ondersteuningsplanraad 

Samenwerkingsverband Zuid Oost 

Friesland (OPR) 

- Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad SO Fryslân 

(GMR) 

Samenstelling MR: 

- Voorzitter Coby Meesters-Boonstra - VSO (ouder) 

- Secretaris Marian Bosma - SO (leerkracht) 

- Johan Peter Luimstra - SO (ouder) 

- Linda Folkerts - VSO (ouder) 

- Vacature - SO (ouder) 

- Trienke Moes – VSO (onderwijsassistent) 

- Ypkje van der Meer - VSO (onderwijsassistent) 

- Kees van der Werff - SO (leerkracht) 

 

 

 

Doelstellingen:  
De MR heeft zeggenschap over veel onderwerpen 
die met de school te maken hebben: 
- iedereen krijgt de mogelijkheid om zijn belangen 
naar voren te brengen; 
- alle partijen kunnen hun standpunten toelichten 
en indien nodig verdedigen; 
- er is een openheid, zowel binnen de MR als naar 
de school toe. 
De MR heeft, instemmings-, advies-, initiatief- en 
informatierecht 

 

De MR mag met de directeur van School 
Lyndensteyn alle onderwerpen 
bespreken die de school aan gaan. Zo kan 
de MR haar mening geven over 
beleidsvoorstellen, over de richting die 
het schoolbestuur op wil gaan en over de 
acties die daarbij horen. Daarnaast kan 
de MR zelf met voorstellen komen. 
Afhankelijk van het onderwerp heeft de 
MR de volgende rechten: 

 

Gespreksonderwerpen en Adviezen: 

 

- Brief voor ouders voor opstarten school na corona, instemmingsrecht. MR akkoord. 

- Schoolgidsen, instemmingsrecht. MR akkoord na een aantal wijzigingen. 

- Schoolplan, instemmingsrecht. MR akkoord. 

- Jaarplannen, adviesrecht. MR vindt dat de doelen meer SMART moeten worden geformuleerd. 

- Werkverdelingsplan, instemmingsrecht. PMR akkoord, verzorging assistent uit vaste formatie.  

- Ondersteuningsplan, informatierecht. MR akkoord.. 

- Begroting, adviesrecht. MR geeft een positief advies nadat een aantal vragen waren beantwoord.  

- Ouderenquête, informatierecht. MR akkoord.  

- Vakantierooster, instemmingsrecht. MR akkoord. 

- Brief naar ouders/leerlingen in verband met corona, en het opstarten van PO/VSO, adviesrecht. MR akkoord. 

- Opstart van school in coronaperiode, vastleggen protocol en richtlijnen, informatierecht. MR akkoord. 

- Organisatiestructuur wijziging i.v.m. vertrek directeur, instemmingsrecht. MR akkoord, na verschillende 

overleggen, over mogelijke inrichtingsvormen. 

- Continurooster, adviesrecht. Uitgesteld i.v.m. corona. 

- Huisvestingsplan, adviesrecht. Onderzoek naar verschillende mogelijkheden ter kennisgeving. 

 

 

  

 

Acties: 
- Diverse vragen aan MT gesteld. 

- Profileren MR op website. 

- Invullen vacature MR vanuit SO. 

- SOM Today voor leerlingen en ouders. 

- Bespreken uitkomsten ouderenquête. 

- Opstellen rooster aan- en aftreden MR leden. 

- Deelname thema avonden GMR. 

- Webinar over passend onderwijs volgen. 

 

 

 
 

 

 


