Medezeggenschapsraad (MR)
1) Wat en waarvoor is een medezeggenschapsraad?
Aan school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden die rechtstreeks door en uit de ouders en
het personeel wordt gekozen volgens de wettelijke bepalingen van het medezeggenschapsreglement.
De raad is het wettelijke orgaan voor inspraak en medebestuur in het basisonderwijs. Het doel van
medezeggenschap is om ouders/verzorgers en personeel invloed uit te laten oefenen bij belangrijke
beleidsmatige beslissingen op school. In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is vastgelegd
dat een MR verplicht is voor iedere basisschool. De medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en
personeelsgeleding en spreekt voor zowel ouders, personeel als leerlingen.
De MR heeft als taak om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen
en in stand te houden. Ook ziet de raad erop toe dat de kwaliteit van het onderwijs is gewaarborgd en
de school financieel gezond is. Een goed functionerende MR levert een constructieve bijdrage aan de
verbetering van de veiligheid, gezondheid en het algemeen welzijn van iedereen op school. Ook het
bevorderen van gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen binnen de school en het waken voor
discriminatie is een algemene taak van de MR.
2) Welke bevoegdheden (rechten) en instrumenten heeft de MR?
De MR heeft vijf bevoegdheden of rechten die zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen
(WMS). Het gaat om twee bijzondere bevoegdheden en drie algemene bevoegdheden:


Instemmingsrecht. Bijvoorbeeld over de vaststelling of wijziging van het schoolreglement,
verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school, vaststelling of wijziging
van het schoolplan, zorgplan of leerplan, regels ten aanzien van veiligheid en gezondheid, de
schoolgids en het arbo-beleid.



Adviesrecht. Bijvoorbeeld over de nieuwbouw of verbouwing van de school, fusies,
vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot toelating en verwijdering van
leerlingen, aanstelling of ontslag van de schoolleiding.



Recht op informatie. De MR ontvangt jaarlijks de begroting en bijhorende beleidsvoornemens
op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied. Denk hierbij onder andere aan een
schooljaarplan. De MR heeft deze informatie nodig om zijn werk goed te kunnen doen en om
een volwaardige gesprekspartner te kunnen zijn.



Recht op overleg. De MR heeft regelmatig overleg met de schoolleiding.



Recht op initiatief. Het zelf op gang brengen van beleidsontwikkeling zoals bijvoorbeeld
aandringen op het schrijven van een onderwijsbeleidsnotitie.

Het instemmings- en adviesrecht zijn belangrijke instrumenten van de MR. Schoolbestuur en directie
mogen besluiten niet uitvoeren als instemming van de MR ontbreekt over zaken als het schoolplan,
de schoolgids of de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. Adviesrecht geldt onder andere voor
het aanstellings- of ontslagbeleid van schoolpersoneel. Alleen goed beargumenteerd mag een advies
van de MR terzijde worden gelegd. De MR heeft gemiddeld een keer in de 6 weken overleg met de
directie over alle zaken binnen de school waarbij de betrokkenheid van de MR van belang is. De
onderwerpen variëren van alles waarvoor advies of formeel instemming van de MR nodig is tot het
bijpraten over wat er leeft binnen de school en bij de ouders.

3) Wat kan de MR voor mij doen en betekenen?
De MR is er voor de ouders en verzorgers van alle kinderen op school. Voor alle thema's die
betrekking hebben op het beleid of de organisatie waarover u vragen heeft, dan wel waar u zich niet
in kunt vinden, kunt u contact opnemen met de MR. U kunt hierbij denken aan thema's als lestijden,
tussen- en naschoolse opvang, vakanties en voorzieningen voor leerlingen.
4) Wie hebben zitting in de MR van De Weiert?
De MR bestaat uit een vertegenwoordiging van de school (personeelsgeleding) en van de ouders
(oudergeleding). Naast de leden van de medezeggenschapsraad is ook de teamleider van de school
bij vrijwel alle MR-vergaderingen aanwezig om de leden te informeren over actuele en belangrijke
schoolkwesties. Hij of zij is formeel echter geen lid van de medezeggenschapsraad. De volgende zes
leden hebben momenteel zitting in de MR van OBS De Weiert:
Oudergeleding:
Linda van Middendorp – voorzitter
Jan Willem van der Veer – MR-lid en GMR-lid
Olaf Olsman – MR-lid
Personeelsgeleding:
Mieke Levinga – secretaris en penningmeester
Trijnie van Goor – MR-lid
Mia Dijkstra – MR-lid
Heeft u vragen en/of opmerkingen voor de MR, dan kunt u ons mailen: mr-deweiert@opoborgerodoorn.nl. Wij komen dan zo snel mogelijk terug op uw vraag en/of opmerking. U kunt een van de
MR-leden uiteraard ook altijd persoonlijk benaderen.
Meer informatie over de wet Medezeggenschap op Scholen vindt u op de website www.infowms.nl
5) GMR
Er bestaat ook een gemeenschappelijke MR (de GMR), die alle scholen van Stichting Openbaar Primair
Onderwijs Borger-Odoorn vertegenwoordigt. In de GMR worden zaken besproken die voor alle
scholen relevant zijn en op bestuursniveau worden geïnitieerd en besloten. Zoals een directiestatuut of
een competentiemodel voor het personeel. Beleid en besluiten die binnen OPO plaatsvinden zullen aan
de GMR worden voorgelegd. De GMR en niet de MR heeft bijvoorbeeld adviesrecht bij het financieel
beleid van de stichting, de bestemming van de middelen of bij de verdeling van de middelen over de
scholen. De GMR-vergaderingen vinden gemiddeld eens in de zes weken plaats. Om mee te praten en
mee te denken zijn we als MR van De Weiert in de GMR vertegenwoordigd. Ouderlid Jan Willem van der
Veer is GMR-lid.

