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1. Voorwoord

Met dit jaarverslag willen wij alle betrokkenen informeren, of anderzijds in staat stellen kennis te nemen 
aangaande het functioneren gericht op de medezeggenschapsraad van De Kameleon in het schooljaar 
2021-2022. Daarnaast heeft dit jaarverslag tot doel te voldoen aan het gestelde in artikel 22 van het 
Medezeggenschapsreglement van De Kameleon.

De Kameleon participeert in de bestuurlijke organisatie van Stichting Katholiek Primair Onderwijs (KPO 
Roosendaal) die zich primair bezig houdt met het implementeren en initiëren van bovenschools
schoolbeleid. De KPO-organisatie kent een eigen medezeggenschapsorgaan in de vorm van een GMR 
(gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) waarin de participerende scholen binnen de KPO organisatie 
zijn vertegenwoordigd. Vanuit de medezeggenschapsraad van De Kameleon is er het afgelopen schooljaar 
2020-2021 door Mark Wildhagen deelgenomen aan het GMR overleg.

2. Ledenlijst medezeggenschapsraad De Kameleon

Naam Lid sinds Geleding Functie
Maarten van den Boom jan. 2022 ouder lid
Lesley Grootenboer sept. 2019 ouder lid
Jolanda Heemskerk jan. 2021 ouder lid
Annemarieke Koremans jan. 2021 (t/m sept. 2021) ouder lid
Suezann Lips sept. 2020 personeel lid
Liesbeth Spitter sept. 2009 personeel voorzitter
Jack van Uum sept. 2019 personeel voorzitter plv.
Ella Vissers sept. 2016 personeel lid
Mark Wildhagen mrt. 2015 ouder secretaris

In de medezeggenschapsraad worden zowel de ouder- als personeelsgeleding vertegenwoordigd door 4 
personen. Als er meer kandidaten dan open plaatsen zijn, worden verkiezingen georganiseerd voor de 
medezeggenschapsraad. De zittingstermijn van een MR-lid heeft een duur van 3 jaar, daarna kan hij of zij 
zich herkiesbaar stellen. Ontstane vacatures door tussentijds vertrek van MR-leden worden conform het 
reglement medezeggenschapsraden KPO Roosendaal ingevuld. Hiertoe wordt allereerst de eerst volgende 
kandidaat uit de betreffende geleding, die blijkens de vastgestelde en volledig bekend gemaakte uitslag van 
de laatst gehouden verkiezingen daarvoor in aanmerking komt, verzocht de ontstane vacature in te vullen. 
Indien hij of zij geen belangstelling meer heeft om de ontstane vacature in te vullen zullen tussentijdse 
verkiezingen voor de betreffende vacature worden georganiseerd.

3. Vergaderdata van de medezeggenschapsraad

▪ 21 september 2021
▪ 18 november 2021
▪ 25 januari 2022
▪ 7 maart 2022 
▪ 11 mei 2022
▪ 20 juni 2022



4. Werkzaamheden van de Medezeggenschapsraad

4.1 Primaire doelstelling van de MR
De medezeggenschapsraad is het inspraakorgaan dat door de overheid wettelijk bevoegd is om met 
het bevoegd gezag (KPO bestuur) of vertegenwoordiger(s) hiervan (voor ons de directeur van De 
Kameleon) te overleggen over de algemene gang van zaken m.b.t. de school. Het wettelijke kader 
met daarin de randvoorwaarden waaraan bevoegd gezag en medezeggenschapsraad moeten 
voldoen zijn vastgelegd in de WMS 2007 (Wet Medezeggenschap Scholen). Daarnaast is voor een 
school met speciaal onderwijs de WEC (Wet op de Expertise Centra) van toepassing.

Binnen deze wettelijke kaders is er een aanvullend KPO-Roosendaal reglement voor medezeggen-
schapsraden. Hierin zijn de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad gerelateerd aan één of 
beider van de geledingen specifiek geformuleerd. Primair hebben deze betrekking op het verlenen 
van instemming en/of adviseren t.a.v. het op de Kameleon gerichte schoolbeleid welke door het 
bevoegd gezag en/of schooldirectie zijn geïnitieerd. Ook kan de medezeggenschapsraad op eigen 
initiatief ongevraagd advies uitbrengen inzake het schoolbeleid. Daarnaast richt de medezeggen-
schapsraad zich naar vermogen ook op andere zaken, welke zoal betrekking kunnen hebben op het 
bevorderen van de openheid, openbaarheid en het onderling overleg binnen de school. Tevens 
waakt de medezeggenschapsraad in het algemeen over zaken als discriminatie en gelijke 
behandeling e.d.

4.2 Het MR-overleg
De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer iedere 6 weken. Om als medezeggenschapsraad een 
objectief standpunt te kunnen innemen neemt de directeur en/of een andere vertegenwoordiger 
namens het bevoegd gezag deel aan het overleg waarin hen om toelichting wordt gevraagd m.b.t. 
het gevoerde of geïnitieerde schoolbeleid c.q. het hieraan gerelateerde school overstijgend beleid. 
Ook anderszins kan de medezeggenschapsraad op enigerlei wijze hierbij van informatie worden 
voorzien aangaande onderwerpen welke binnen het wettelijk kader tot de bevoegdheden van de 
medezeggenschapsraad behoren. Na dit informatieve gedeelte wordt de vergadering vervolgd 
zonder directeur/vertegenwoordigers namens het bevoegd gezag.

De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn binnen het kader van regelgeving openbaar 
voor betrokkenen zoals ouders en medewerkers (na aanmelding vooraf). Het streven van de 
medezeggenschapsraad is erop gericht om de achterban te informeren via een nieuwsbrief na iedere 
MR-vergadering en wanneer bepaalde ontwikkelingen daar om vragen. Een algemene doelstelling 
van de medezeggenschapsraad is er tevens op gericht om het contact met de achterban uit ouder of 
personeelsgeleding te intensiveren, en de expertise van de medezeggenschapsraad te vergroten 
door gebruik te maken van potentiële kennis welke onder onze achterban over de voor ons relevante 
beleidsdomeinen reeds aanwezig is. Hierdoor hopen we de betrokkenheid vanuit ouders en 
personeel t.a.v. de medezeggenschap binnen onze school te vergroten en te continueren.



4.3 Besproken onderwerpen
In het schooljaar 2021-2022 zijn de onderstaande onderwerpen besproken. 
Ingelaste vergadering zijn aangegeven met een *. , ter instemming (kolom Inst.), voor advies (kolom 
Adv.) of informatief (Info):

Datum Onderwerp Instemming, advies, 
vergadering informatief, procedure

21-09-2021 Formeren werkgroepen Procedure MR
Activiteitenplan GMR 2021-2022 Informatief MR
Werkverdelingsplan 2021-2022 Informatie OMR/ 

instemming PMR
Brabants VerkeersVeiligheidsLabel Informatief MR

18-11-2021 MR jaarplan 2021-2022 Procedure MR
MR jaarverslag 2020-2021 Procedure MR
Scholing MR 2021-2022 Procedure MR
Jaarverslag GMR 2020-2021 Informatief MR
Huishoudelijk reglement MR Procedure MR

25-01-2022 Geen besluiten genomen

07-03-2022 Formatieplan 2022-2023 Informatie OMR/ 
instemming PMR

Brainstorm onderwerp scholing schooljaar 2022-2023 Procedure MR
Beleid arbeid en stage Instemming MR
Schoolbegroting 2022 Advies MR
Ouderbijdrage / bijdrage schoolreis 2022-2023 Instemming OMR/ 

informatie PMR

11-05-2022 Vakantierooster 2022-2023 Advies MR
Urenberekening en schooltijden 2022-2023 Instemming MR
Verkiezing MR-leden schooljaar 2022-2023 (personeelsgeleding) Procedure MR
Scholingsplan 2022-2023 Informatie OMR/ 

instemming PMR
Informele MR-bijeenkomst plannen 2021-2022 Procedure MR

20-06-2022 Declaraties MR-leden 2021-2022 Procedure MR
Schoolgids 2022-2023 Instemming OMR/

informatie PMR
Vergaderschema MR 2022-2023 Procedure MR
Schoolplan 2022-2023 Instemming MR
Vaststellen jaarplanning MR (vervallijst) Procedure MR
Werkverdelingsplan 2022-2023 Informatie OMR/ 

instemming PMR

De medezeggenschapsraad participeert in het schooljaar 2021-2022 in de GMR van KPO-Roosendaal 
en een aantal beleidsnotities is daarom door de medezeggenschapsraad van De Kameleon 
inhoudelijk of informatief behandeld waarbij de instemming en/of advies procedure via de GMR is 
verlopen. Hiervoor verwijzen wij u naar het jaarverslag van de GMR KPO-Roosendaal. 
Bij een aantal onderwerpen is er door de medezeggenschapsraad instemming verleend of positief 
advies uitgebracht nadat op advies van de medezeggenschapsraad wijzigingen in de concept notities 
zijn doorgevoerd.



6. Tot slot

In dit jaarverslag heeft u kennis kunnen nemen van de onderwerpen welke bij de medezeggenschapsraad, 
in het afgelopen schooljaar 2021-2022, onder de aandacht zijn geweest. Indien u inhoudelijk meer over een 
bepaald onderwerp wilt weten kunt u contact opnemen met het secretariaat van de medezeggenschaps-
raad of desgewenst met één van onze leden.

5. Financieel jaarverslag medezeggenschapsraad

Financiële afhandelingen verlopen via de schooladministratie.


