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Medezeggenschapsraad  

In de Medezeggenschapsraad zitten ouders en leerkrachten van onze school          

Al Wafa. De MR heeft een wettelijke status. Dat wil zeggen dat deze raad gevraagd 

en ongevraagd advies kan uitbrengen aan de directie over zaken die de school 

aangaan. Ook heeft de raad in bepaalde gevallen instemmingsrecht. De 

ouderleden van de raad worden gekozen door de ouders en de leerkrachten 

(personeelsgeleding) uit het team door middel van verkiezingen.  

 

Samenstelling MR 2019-2020 

Oudergeleding     Personeelsgeleding 

Dhr. M. Boukarfi    Mevr. M. Comvalius(voorzitter en lidGMR)  

Dhr. N. Yahiaoui          Mevr. S. Cevik  

Dhr. A. Oulad Sellam Omar (notulist,  Dhr. M. Akboua 

lid GMR)            

 

Jaarplanning 

De MR werkt met een jaarplanning en agenda’s en is in dit zittingsjaar 8 keer bijeen 

geweest. Er zijn geen oudervergaderingen georganiseerd door de MR, vanwege de 

corona-crisis. 

 

Onderwerpen die besproken zijn: 
-  Jaarverslag ’19/’20 inclusief jaarplanning 

-  Status unilocatie/noodlocatie  

-  5e kleutergroep op locatie B. in januari/februari (groep 1e) 

-  Algemene ouderavond 

- Formatie personeel 2019-2020 

- Verloop personeel 

- Leerlingenaantal 2019-2020 

- Formatiegroepen 

- Groei Islamitisch onderwijs 

- Werkbezoek Amerikaanse wetenschappers 

- Werkbezoek TB voorjaar 2020 

- Ontwikkeling met betrekking tot huisvesting 

- De implementatie van de nieuwe godsdienstmethode 

- Toegekende subsidieaanvraag PIEK 

- PIEK-subsidie. Presentatie naar ouders in het nieuwe schooljaar 

- Verhuizing groep 8a en 7/8b naar locatie T. 

- Bezetting Al Wafa op directieniveau/benoeming 2e adjunct 

- Rol evenementenplanner/commissies 

- Wettelijke regeling schoolreis 

- Verhoging ouderbijdrage 

- Umrah reis (zijn de 2 dagen gedekt i.v.m. leerplicht?) 

- Verhuizing van locatie B. naar Noormansschool 

- Overlijden Bhoelan en herdenkingsbijeenkomst El Amal 

- Bezoek wethouder Moorman 

- Plan van aanpak heropening Al Wafa 11 mei 2020 

- Volledige heropening voortzetten 

- Landelijke cito (E-toetsen) afnemen 

- Rapporten telefonisch bespreken 

- Zomerschool 2020 

- Verhoging ouderbijdrage 

- Vooruit kijken formatie nieuw schooljaar 
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- Eind juni overleg gemeente over huisvesting ’20-’21 locatie B. Liever geen verhuizing 

gedurende schooljaar. 

- Goedkeuring beleidstukken: 

✓ Intentieverklaring agressie en geweld 

✓ Incidentenregistratie  

✓ Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen 

✓ Verslag time-out, schorsing, verwijdering 

✓ Brief schorsing 

✓ Brief voornemens verwijdering 

✓ Brief verwijdering 

✓ Handelswijze bij ziekte leerling 

✓ Overblijfprotocol 2020 concept 

✓ Schoolgids concept 

✓ Nascholingsoverzicht 2020-2021 concept 

✓ Schoolveiligheidsplan AW 2020-2021 

GMR: Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

Onze school is onderdeel van de Stichting El Amal met 5 scholen: 1 in Alkmaar, 1 in 

Haarlem, 1 in Harderwijk en 2 in Amsterdam. Voor de school overstijgende zaken 

(zoals strategisch beleidsplan 2019-2023, meerjarenbegroting 2019-2023, 

vakantieplanning 2019-2020) is er een Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad. Alle 5 scholen zijn vertegenwoordigd in de GMR. Ook voor 

de GMR zijn de taken en bevoegdheden vastgelegd in een reglement. 
 

De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) die sinds 2007 van kracht is, biedt 

keuzemogelijkheden om de medezeggenschap op eigen wijze vorm te geven. De 

uiteindelijke keuzen zijn neergelegd in het medezeggenschapsstatuut. Naast het 

statuut is er voor zowel de MR als de GMR een reglement. In de GMR is het 

medezeggenschapsstatuut en tevens het bovenschools 

medezeggenschapsreglement vastgesteld. 

 

Ouderraad 

De MR bespreekt de beleidszaken als raad met de directie. De ouderraad is 

behulpzaam bij de verschillende commissies en geeft meer praktische hulp op 

school zoals het begeleiden en ondersteunen van schoolactiviteiten (Suikerfeest, 

Offerfeest, sportdag etc.). Het is zaak dat beide raden contact hebben met elkaar 

d.m.v. ouders en voorzitters. 
 

Nieuwsbrief 

De MR dient ouders over het werk en resultaten van de MR via een MR nieuwsbrief te 

informeren. Het team moet regelmatig in teamvergaderingen geïnformeerd worden 

over lopende MR zaken en de notulen worden naar de directie toegestuurd. De MR 

heeft dit schooljaar vanwege bijzondere omstandigheden (o.a. covid-19) geen 

nieuwsbrieven uitgebracht. De school heeft gedurende het schooljaar alle 

belangrijke informatie via Social Schools doorgegeven.  
 

Evaluatie MR 2019-2020 

De MR heeft de wens om een nog intensievere samenwerking met de directie en de 

ouderraad te bewerkstelligen. Het emailadres van de MR 

(mr.alwafa@elamalscholen.nl) moet meer bekendheid krijgen. Er zal dit jaar een 

aantal nieuwsbrieven van de MR uitkomen. De rol van de MR zal de komende jaren 

steeds groter worden. 
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