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Waarom deze folder?
In deze folder willen we in het kort uitleggen wat de Medezeggenschapsraad is en
waarom deze belangrijk is. Daarnaast hopen we ook reacties van u, als ouder te
krijgen. Middels onze website en
de nieuwsbrief houden we u op de hoogte
van de activiteiten van de MR.

Wat doet de MR?
Ongeveer 6 keer per schooljaar komt de MR samen om te vergaderen. Dan worden onderwerpen besproken die ouders of leerkrachten hebben ingebracht. Hier kan een vraag of advies uit
komen voor de directie. Ook kan het zijn dat de
directie advies of instemming nodig heeft van de
MR.

Wat is de MR?
Door de Stichting PCO Gelderse Vallei, is de
Medezeggenschapsraad ingesteld. Ouders
en leerkrachten kunnen door middel van
deze raad inbreng hebben in de besluitvorming van de school. Deze Medezeggenschapsraad is vastgelegd in wettelijke reglementen. Deze liggen ter inzage op school.
De Medezeggenschapsraad, ofwel de MR,
bestaat voor onze school uit drie vertegenwoordigers namens de ouders en drie vertegenwoordigers namens de leerkrachten.
Leden hebben drie jaar zitting in de MR.
Deze termijn mag verlengd worden met 3
jaar.
Als er vacatures ontstaan melden wij dit in
de nieuwsbrief, bij meerdere aanmeldingen
overleggen we met de betreffende personen en kunnen we waar nodig verkiezingen
houden.

Onderwerpen die de MR behandelt, zijn heel divers. Een greep uit de voorbeelden: schoolontwikkeling, regelingen voor leerkrachten, samenwerking met andere besturen, enz.

Wat zijn de rechten van de MR?
De rechten en bevoegdheden van de MR komen
kort samengevat op het volgende neer:



Alle aangelegenheden met betrekking tot onze
school mogen besproken worden; hierover mogen standpunten en meningen bekend gemaakt
worden en voorstellen worden gedaan aan directie. Dit heet het initiatiefrecht, ofwel recht op het
ongevraagd geven van advies.



Er zijn bepaalde beslissingen die de school alleen
mag nemen na hierover advies van de MR te hebben gekregen: het adviesrecht.



Verder zijn er beslissingen die alleen genomen
mogen worden als de MR instemt met het voorstel: het instemmingsrecht.

Wat heb ik als ouder aan de MR?
Iedere ouder of personeelslid kan contact opnemen
met een lid van de MR over zaken die de school betreffen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het gebouw,
schoolontwikkeling, enz.
De MR is niet de spreekbuis voor individuele aangelegenheden. Deze zullen eerst met de leerkracht en/of
directie moeten worden besproken.

Wat kan ik als ouder voor de
MR betekenen?
Door informatie te verstrekken proberen we de ouders en het personeel 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.

Hoe kan ik de MR bereiken?
Via de mail (mr.wa@pcogv.nl) kan men ideeën,
suggesties of opmerkingen verzenden naar de MR.
Verder kunt u altijd één van de leden van de MR aanspreken

