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Wat zijn de taken van de MR?
Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de
medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat zij
heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur.
De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen
zoals:
- verbetering van het onderwijs
- het schoolplan
- de besteding van geld en gebouwen
- het vaststellen van vakanties en vrije dagen
- communicatie en betrokkenheid naar ouders
- veiligheid (in en rond de school).



Wat zijn de bevoegdheden van een MR?
De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) onderscheidt een drietal algemene rechten voor
de MR:
- Informatierecht
Het informatierecht houdt in dat het bevoegd gezag (bestuur, bovenschools management en
directie) de MR alle inlichtingen, die hij/zij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig
heeft, tijdig verstrekt. Het bevoegd gezag moet dit ongevraagd doen, maar moet ook op
verzoeken van de MR ingaan.
- Recht op overleg
Het recht op overleg houdt in dat de MR ten minste twee keer per jaar door het bevoegd gezag
in de gelegenheid wordt gesteld de algemene gang van zaken in de school te bespreken. Het
bevoegd gezag en de MR komen ook bijeen indien daarom onder opgave van redenen door
een van de partijen wordt verzocht.
- Initiatiefrecht
Het initiatiefrecht betekent dat de MR bevoegd is tot bespreking van alle aangelegenheden die
de school betreffen. Bovendien mag de MR daarover aan het bevoegd gezag voorstellen doen
en standpunten kenbaar maken.
Daarnaast heeft de MR de volgende bijzondere bevoegdheden:
- Instemmingsrecht
Het instemmingsrecht wil zeggen dat voor bepaalde in het reglement van de MR genoemde
besluiten het bevoegd gezag vooraf de instemming van de MR nodig heeft. Het bevoegd gezag
mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt.
- Adviesrecht
Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement vastgelegde
aangelegenheden het bevoegd gezag advies moet vragen aan de MR. Bijvoorbeeld over
fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur. Het bevoegd gezag mag een
advies beargumenteerd naast zich neerleggen.

•

Medezeggenschapsraad – De MR voor ouders
Wat betekent de MR voor mij als ouder?
Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt
de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar
aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel uw kind
wordt gepest en u bespreekt dat met de leerkracht en eventueel de directeur om samen naar
een oplossing te zoeken. Indien u het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd
wordt, dan kunt u dit bespreken met de MR. De MR kan vervolgens aan de directie voorstellen
doen en standpunten kenbaar maken.

•

Evaluatie Algemene Ouderavond & Informatieavond
- De avond had een iets lagere opkomst dan voorgaande jaren, dit zou te wijten kunnen zijn
aan het dalende aantal leerlingen en de annulering van de informatieavond bij groep 3/4.
- De informatie in de groepen en de mogelijkheid naar twee leerkrachten te kunnen, wordt als
positief ervaren.

•

Dalton
- Op dinsdag 10 november werd de school gevisiteerd door de daltoncommissie. Enkele
leden van de MR en OR waren uitgenodigd dit bij te wonen. De commissie was erg positief
over de school, vooral het pedagogisch klimaat binnen de school werd als goed genoemd.
Onze daltonlicentie is voor vijf jaar verlengd. Een van de aanbevelingen die de school
kreeg, was het borgen van alles wat we deden.
- Dit jaar is er in de groepen gestart met reflectiekaarten.

•

Algemene punten
- Het plan voor het nieuwe schoolplein werd goedgekeurd door Acis. Nieuwe bestrating voor
het plein stond op de begroting voor 2018, maar kon uiteindelijk worden samengevoegd met
de plannen voor het nieuwe plein. Het nieuwe schoolplein is nu klaar, eind van het
schooljaar vond de feestelijke officiële opening plaats.
- De informatieavond Sociale media is goed ontvangen. Wel is er gesproken over een
vervolg, bijvoorbeeld voor de hogere groepen.
Acis is een protocol Sociale media aan het opstellen, dit is nog een concept.
- We hoeven niet in te leveren op onze huidige formatie, alle leerkrachten kunnen blijven. We
kunnen daardoor volgend jaar 5 groepen houden. De opzet van de groepsverdeling is
goedgekeurd door de MR.
- De oudergeleding van de MR is medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van de
overblijf. Eindverantwoordelijkheid ligt bij de directie, maar met instemming van de MR. Plan
is om de afspraken beter in kaart te brengen om onduidelijkheden te voorkomen. Eventueel
d.m.v. een folder kenbaar maken aan ouders welke ouder op welke dag aanwezig is,
afspraken over aan- en afmelding, vergoedingen, enz. Daarnaast zullen we regelmatig met
elkaar evalueren of alles goed verloopt.

•

Begroting en Jaarplan
- De begroting voor 2016-2017 is goedgekeurd

•
-

Overige onderwerpen MR
Beoordelen en goedkeuren van het concept van de nieuwe schoolgids
Bespreken en beoordelen van het concept marketing- en PR-plan.
Beoordelen en goedkeuren van het schoolplan

