Waarom deze folder ?




In deze folder willen we in het kort
weergeven
wat
een
Medezeggenschapsraad is en waarom deze
van belang is. Daarnaast hopen we ook
reacties van u, als ouder te krijgen. Middels
onze webpagina en de nieuwsbrief houden
we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Daarnaast heeft de MR adviesbevoegdheid
waarbij de MR, gevraagd of ongevraagd,
advies mag uitbrengen over te nemen
besluiten zoals b.v. voor:
-

Wat kan ik voor de MR betekenen?


Aanstelling of ontslag van de personeel
Vaststelling of wijziging van het beleid
m.b.t. de toelating van studenten die
elders in opleiding zijn voor een functie
in het onderwijs.

Door informatie te verstrekken proberen we
de ouders en het personeel wat meer inzicht
te geven in het werk dat de MR-leden doen.
Een stuk “feedback” van ouders kan richting
geven aan de koers die de leden van de MR
moeten bewandelen.
Tenslotte zitten de
MR-leden als afgevaardigden van alle
ouders en personeelsleden in de MR.

Wat is een Medezeggenschapsraad ?


De Medezeggenschapsraad (MR) is een
overlegorgaan, van ouders en personeel.
De MR overlegt met de directie over
aangelegenheden die de school betreffen.
Dit doen zij gemiddeld zes keer per jaar.
In de MR van “De Vlieger” hebben
3 ouders (oudergeleding) en 3 leerkrachten
(personeelsgeleding) zitting.

Waarom is de MR belangrijk ?

Hoe kan ik de MR bereiken ?





Via Bassisschoolnet onder "Groepen", MR
de Vlieger "Reacties op Groep". Via de
website kan men ook ideeën, suggesties of
opmerkingen verzenden naar de MR



De MR is ook te volgen via de website van
basisschool de Vlieger onder het kopje MR /
OV
en
vervolgens
“Medezeggenschapsraad”.

Wat doet de MR ?


De MR is bevoegd tot bespreking van alle
aangelegenheden die de school betreffen,
kortweg het beleid van de school.
De directie heeft, voordat bepaalde besluiten
mogen worden genomen, instemming nodig
van de MR. Zoals b.v. voor:
-

Vaststelling of wijziging van het
schoolreglement.
Vaststelling of wijziging m.b.t. de
organisatie van de school.
Nieuwbouw of belangrijke verbouwing
van de school.

Zowel ouders als leerkrachten hebben
invloed op het beleid van de school. De
inzichten en/of ideeën van ouders en
leerkrachten hoeven niet altijd overeen te
komen met die van het algemeen
management. Daarom is het goed dat zowel
vertegenwoordigers
van
ouders
en
leerkrachten in overleg met het algemeen
management tot bepaalde standpunten
komen.

De leden van de MR.
Wat heb ik aan de MR ?


De MR is een vertegenwoordiging van
ouders en personeel, door verkiezingen
gekozen.
Iedere ouder of personeelslid kan dus
contact opnemen met een lid van de MR
over zaken die de school betreffen. De MR
is niet de spreekbuis voor individuele
aangelegenheden. Deze zullen eerst met de
leerkracht en eventueel daarna met de
directie moeten worden besproken.

Oudergeleding:
Judith van der Linden-Hogetoorn - Voorzitter
Marloes Hamming
Franklin van Harten
Personeelsgeleding:
Marjan Schepers-Hotting - secretaris
Louise Maaskant
Lianne Jansen
Namens “De Vlieger” heeft Leon Spierts zitting
in de GMR. De GMR (Gemeenschappelijke
MR) is een vertegen-woordiging van alle MR-en
van de basisscholen behorende tot CPOW.
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