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De MRp 
Volgens de wet geldt dat elk samenwerkingsverband waar personeel werkzaam is, formeel 
een MR voor personeel (MRp) moet vormen. Er is sprake van personeel als er twee of meer 
personeelsleden werkzaam zijn voor het samenwerkingsverband. Ook medewerkers die voor 
meer dan 6 maanden bij het samenwerkingsverband zijn gedetacheerd of worden 
‘ingehuurd’ worden tot het personeel gerekend.  
De MRp is er voor het personeel in het samenwerkingsverband en heeft een eigen MRp 
reglement. Dit is door het bestuur van het samenwerkingsverband opgesteld.  
De MRp is er voor het personeel en heeft bevoegdheden op het gebied van bijvoorbeeld 
personeelsbeleid, aanstellings- of ontslagbeleid van het samenwerkingsverband, afspraken 
over (na-)scholing, arbeidsomstandigheden en taakbeleid.  

De samenstelling van de MRp 
De MRp van SWV VO 3006 bestaat uit drie leden.  
In schooljaar 2019-2020 zijn de leden van de MRp:  
- Noor van Dijck - van Bergen, voorzitter (schoolondersteuner/specialist complexe 

problematiek) 
- Manya Schouten, vervangend voorzitter (voorzitter en lid ACTA) 
- Jacqueline Eldering, secretaris (secretarieel medewerker)  

 
Er is een rooster van aftreden. Alle leden hebben een zittingsperiode tot januari 2021.  De 
zittingsduur is eerder al vastgesteld op 2 jaar en kan verlengd worden (per 2 jaar) als er geen 
nieuwe beschikbare kandidaten zijn of na herverkiezing (zie huishoudelijk regelement). 
 

De behandelde onderwerpen 
In dit schooljaar zijn er 5 vergaderingen geweest van maximaal 2 uur (d.d. 16 september, 2 
december, 10 februari, 11 mei en 13 juli).  

De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest: 

- Jaarverslag MRp 2018-2019 
- Manier van notuleren (besluiten, bespreekpunten/opmerkingen, actielijst) 
- Governance   
- Enquête m.b.t. wensen en verwachtingen van de achterban 

- Plan van Aanpak Ri&E  
- Preventiemedewerker  
- Functieprofiel directeur SWV 
- Personeelsdeel begroting  
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- Privacy  
- Contacten en afstemming met de OPR 
- MR statuut en MR reglement  
- Concept verzuimbeleidsplan 
- Kwaliteitszorg 
- Jaarverslag SWV 
- Verkiezingen MRp-leden (jan. 2021) 

 

Het overleg met de directeur van het samenwerkingsverband, het bestuur, de OPR en 
de achterban 
Met de directeur van het SWV VO 3006 (M. van Oers) is afgesproken dat ze op uitnodiging of 
op eigen initiatief aansluit bij overleg wanneer gewenst is. De agenda voor de MRp 
vergadering wordt altijd naar de directeur en teamleider verstuurd. Daarnaast is 
afgesproken dat de vastgestelde notulen altijd ter inzage zijn te vinden in de publicatiemap 
team voor de personeelsleden.  
Afgelopen jaar is het bestuur eenmaal aangesloten bij een vergadering. De OPR is ook 
eenmaal aangesloten bij een vergadering op uitnodiging van de MRp. Vanuit de achterban 
van SWV VO 3006 is er dit schooljaar niemand aangesloten bij vergaderingen.  
 

De gevolgde scholing  
Er is afgelopen schooljaar geen scholing gevolgd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit verslag is opgesteld door de MRp en wordt ter beschikking gesteld aan alle medewerkers 
en de directeur SWV VO 30 06, via “publicatiemap team”. Tevens wordt het op de website 
van het SWV VO 30 06 gepubliceerd.  


