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1. Algemeen 

In dit jaarplan willen wij, de leden van de IKC-raad (IKCR) van IKC Binnenstebuiten, onze 
uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor het komende schooljaar kenbaar maken. 
Het jaarplan biedt ons als IKCR het komende jaar houvast bij de planning van onze werkzaamheden. 
Ook wordt het hierdoor voor de achterban (ouders en personeelsleden) duidelijk waar de IKCR het 
komende schooljaar aandacht aan wil schenken. 
 
IKC - GMR 
Iedere school die valt onder Stichting Wonderwijs heeft een eigen MR. Daarnaast is er een 
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Op het IKC Binnenstebuiten hebben we de 
medezeggenschapsraad van De Boemerang en de Oudercommissie samengevoegd tot een IKC-raad. 
Deze samenvoeging heeft in het schooljaar 2019-2020 plaatsgevonden, maar de IKC-raad bevindt 
zich nog steeds in de ontwikkelingsfase. 
 
Het IKC-jaarplan bevat: 

 Visie, uitgangspunten en werkwijze 

 Activiteiten ten behoeve regelingen en beleidsplannen 

 Structurele onderwerpen (jaarplanning) 

 MR aangedragen speerpunten. 

 Middelen. 
 

2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 
 

De IKCR wil op een actieve en positieve manier meedenken over beleidsthema’s op het IKC door 
gevraagd en ongevraagd advies te geven en op een constructieve manier een bijdrage te leveren aan 
het updaten van beleidsstukken en een goed geïnformeerde achterban. Dit doen we door: 

 De (beleids-)voorstellen van het bestuur/directie te beoordelen en gebruik te maken van ons 
advies-, instemmings-, informatie-, initiatiefrecht en recht op overleg; 

 Actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het 
onderwijs op de school beïnvloeden.  

  
Als uitgangspunten hanteren we dat: 

 We een bijdrage willen leveren aan een IKC waar kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven 
en waar school en opvang naadloos in elkaar overlopen. 

 We, als vertegenwoordiger van personeel en ouders, mee willen denken over het beleid dat 
op het IKC door de IKC-leiding wordt gevoerd; 

 We niet alleen beleidsvoorstellen van de directie namens het bevoegd gezag beoordelen 
maar daarnaast ook, indien nodig, zelf met ideeën komen middels gevraagd en ongevraagd 
advies; 

 We met ouders en personeel contacten onderhouden en open staan voor vragen, 
opmerkingen en reacties van ouders en personeel; 

 De agenda en notulen voor ouders en personeel beschikbaar zijn. 
 
Het is de bedoeling dat de IKCR niet alleen een controlerende functie bekleedt maar zich proactief 
opstelt en een serieuze gesprekspartner is voor de directie. Dat betekent ook dat de IKCR steeds 
tijdig geïnformeerd moet worden over voorgenomen besluiten en uit te zetten beleid, waardoor de 
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IKCR de kans heeft mee te draaien in het besluitvormingsproces. Namens de directie is er iemand 
aanwezig bij de IKCR-vergaderingen voor mededelingen en het toelichten van beleidsvoornemens.  
 

3. Activiteiten ten behoeve van regelingen en beleidsplannen 

De IKCR beschikt over een Reglement voor de Medezeggenschapsraad. De verwijzingen naar de 
bevoegdheden hieronder zijn naar het Reglement voor de Medezeggenschapsraad. Dit regelement is 
nu gebaseerd op de Wet medenzeggenschap scholen (WMS). Dit regelement zal dit schooljaar op 
maat worden gemaakt voor het functioneren als IKC-raad. 
Bovenschoolse onderwerpen worden door de GMR behandeld.  
De IKCR heeft twee soorten bijzondere bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht. 
 
Bij instemmingsrecht gaat het om zaken die betrekking hebben op voorgenomen beleid of die een 
wijziging van het beleid vragen zoals: 

 Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school. 

 Vaststelling of wijziging van het schoolplan, zorgplan, leerplan, de gedragsregels, de 
schoolgids. 

 Vaststelling of wijziging van het beleid m.b.t. de ondersteunende werkzaamheden van 
ouders. 

 Vaststelling of wijziging van het arbobeleid: veiligheid, gezondheid en welzijn. 

 Wijziging van het (G)MR-reglement. 
 
Bij adviesrecht gaat het om o.a. de volgende onderwerpen: 

 Verandering van de grondslag van de school (bijv. van katholiek naar openbaar onderwijs). 

 Fusie/samenwerking met een andere school. 

 Aanstelling en ontslag van personeel. 

 Taakverdeling van de schoolleiding. 

 Vakantieregeling. 

 Beleid voor onderhoud en huisvesting. 

 Cao. 

 Formatie. 
 
In bijlage 1 wordt een compleet overzicht van de instemmings- en adviesbevoegdheden van de 
medezeggenschapsraad weergegeven. 
 
 

4. Bezetting MR-leden 

 
Onderstaand schema geeft inzicht in de huidige bezetting van de MR. 

Naam Geleding 

Danny Arends Personeel 

Barbara van Gessel Personeel 

Martine Peters Personeel 

Monique van Rooijen Personeel 

Mendy Meijnen Ouders 

Michiel van Veen Ouders 

Claudia van Ooijen Ouders 

Gianni Piazza Ouders 
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5. Structurele onderwerpen (jaarplanning) 
 

De IKCR reageert op actuele ontwikkelingen en op voorstellen van de IKC-leiding. We zijn een IKC die 
vooruit kijkt en zich voorbereidt op wat er komen gaat. Daarom maken we gebruik van een 
jaarplanning. Hierdoor weten we als IKCR wanneer we moeten beginnen met het bespreken van 
onderwerpen, zodat we op het tijdstip dat er om advies of instemming wordt gevraagd goed 
voorbereid zijn. 
 
De IKCR vergadert in principe elke 6 weken. De vergaderdata voor het nieuwe jaar worden in het 
laatste overleg voor de schoolvakantie vastgelegd. 
 
Gedurende het schooljaar kunnen ook adhoc punten aan de IKCR worden voorgelegd c.q. kan de 
IKCR het initiatief nemen om extra vergaderingen uit te schrijven. Onderstaand overzicht kan dan ook 
niet als limitatief worden gezien. 
 

Maand Structurele onderwerpen Rol MR 

September   Vaststellen jaarverslag IKCR voorgaand 
schooljaar en beschikbaar stellen 

 IKC-aangelegenheden 

 Vaststellen IKCR-jaarplan  

 Veiligheid en gezondheid 

 Overdrachten 

 Instemming IKCR 
 

 Instemming IKCR 

 Instemming IKCR 

 Informatief 

 Informatief 

Oktober  Vaststellen ondersteuningsprofiel 

 Ouders informeren over IKCR-
werkzaamheden en -bezetting 

 Vaststellen jaarverslag school 
voorgaand schooljaar 

 Tijn, Anne en Tim 
 

 Advies IKCR 

 Informatief 
 

 Informatief 

  

 Informatief 
 

December  Bespreken A3-jaarplan 

 Begroting 

 Huisvesting, schoolplein en 
aanverwante zaken 

 Update regelement IKCR (indien nodig) 

 Gezonde kinderopvang 

 Informatief 

 Advies IKCR 

 Informatief 

 Instemming IKCR 

 Instemming IKCR 

 Informatief 

Januari  Indien nodig inventariseren 
lidmaatschap MR en evt. voorbereiden 
verkiezing 

 Stand van zaken meerjarig beleidsplan 

 Kwaliteitsbeleid school 

 Voortgang veiligheid en gezondheid 

 Instemming IKCR 
 

 

 Informatief 

Maart  Voortgang A3-jaarplan 

 Voortgang huisvesting 

 Voortgang begroting 

 Vakantieregeling komend schooljaar 

 Formatieoverzicht nav aantal leerlingen 
op 1e schooldag 

 Doorgaande lijn (KDV) 
 

 Informatief 

 Informatief 

 Informatief 

 Informatief 

 Advies IKCR 
 

 Informatief 
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Maand Structurele onderwerpen Rol MR 

April  Concept schoolplan komend schooljaar 

 Evaluatie IKCR huidig schooljaar & 
opstellen jaarplan IKCR  

 Bepalen speerpunten IKCR schooljaar 

 Behoefte aan IKCR-scholing 
inventariseren 

 Stand van zaken meerjarig beleidsplan 

 Aanstelling/ontslag personeel 

 Coaches / pijlers KDV 

 Instemming O-IKCR 

 Instemming IKCR 
 

 Instemming IKCR 

 Instemming IKCR 
 

 Informatief  

 Informatief 

 Informatief 

Juni  Bespreken IKCR-jaarplan  

 Evaluatie A3-jaarplan 

 Formatieoverzicht volgend schooljaar 

 Werkdrukmiddelen 

 Scholingsplan 

 Evaluatie eindtoets 

 Vergaderplanning komend jaar 

 Vaststellen schoolgids komend 
schooljaar 

 Vaststellen schoolplan komend 
schooljaar  

 Concept ikc-gids komend schooljaar 

 Instemming IKCR 

 Informatief 

 Instemming P-IKCR 

 Instemming P-IKCR 

 Instemming P-IKCR 

 Informatief 

 Instemming IKCR 

 Instemming IKCR 
 

 Instemming IKCR 
 

 Informatief 

6. Speerpunten IKC-raad 
 
Naast bovenstaande onderwerpen zal de IKCR komende schooljaren ook de diverse andere ontwikkelingen op 
de voet blijven volgen. Deze sluiten aan op de in het schoolplan beschreven ontwikkelingen die IKC 
Binnenstebuiten nastreeft. 
 

Vergroten ouderbetrokkenheid 

Verder vergroten betrokkenheid Zonnekinderen in de IKC-raad 

Verbeteren regelement IKC-raad 

Vergroten IKCR / MR deskundigheid 
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Bijlage 1 
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Bron: https://www.infowms.nl/content/bevoegdheden-instemming-advies. 

 

https://www.infowms.nl/content/bevoegdheden-instemming-advies

