MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
WAT ZIJN DE TAKEN VAN DE MR?
Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de
medezeggenschapsraad. Op haar 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; bijvoorbeeld het traject academische basisschool;
• Schooltijden; wel of geen continue rooster?;
• Personeelsbezetting; vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie;
• Het schoolplan; wat zijn de plannen voor de komende 4 jaren?;
• De besteding van geld en gebouwen; o.a. nieuwbouw;
• Het vaststellen van vakanties en vrije dagen;
• Communicatie naar en betrokkenheid van ouders;
• Individuele leerlingbegeleiding en -zorg;
• Veiligheid (in en rond de school).

WAT ZIJN DE BEVOEGDHEDEN VAN EEN MR?
Initiatiefrecht
Het initiatiefrecht betekent dat de MR bevoegd is tot bespreking van alle aangelegenheden die het
beleid van de school betreffen.
Informatierecht
Het informatierecht houdt in dat het bevoegd gezag (college van bestuur) en directie de MR alle
inlichtingen, die hij/zij voor de vervulling van haar taak nodig heeft, tijdig verstrekt. Het bevoegd
gezag mag deze inlichtingen op eigen initiatief verstrekken, maar moet ook op verzoeken van de MR
ingaan.
Instemmingsrecht
Het instemmingsrecht wil zeggen dat bij een aantal (in het reglement vastgelegde) aangelegenheden
het bevoegd gezag vooraf de instemming van de MR nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het besluit
niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt.
Onderwerpen waarbij de MR instemmingsrecht heeft zijn onder andere:
• Bij verandering van onderwijskundige doelstellingen van de school;
• Bij de vaststelling of wijziging van het schoolplan;
• Bij de vaststelling of wijziging van regels op het gebied van veiligheid, gezondheid of welzijn.
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. Het bevoegd gezag mag een advies
beargumenteerd naast zich neerleggen.
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Onderwerpen waarbij de MR adviesrecht heeft zijn onder andere:
• Bij de vaststelling of wijziging van het financieel beleid;
• Wanneer de school een duurzame samenwerking met een andere partner wil aangaan of
verbreken;
• Bij de regeling van vakanties;
• Wanneer de school wil deelnemen aan een onderwijskundig project.

VERGADERINGEN VAN DE MR
De MR vergadert ongeveer 6x per schooljaar. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en kunnen
dus, door een ieder die daar belangstelling voor heeft, bijgewoond worden. Soms zal een deel van de
vergadering in besloten kring plaatsvinden, omdat er dan over zaken met een vertrouwelijk karakter
gesproken wordt. Als u belangstelling heeft om eens een vergadering bij te wonen, neem dan contact
op met één van de MR leden; zij kunnen u vertellen bij welk deel van de vergadering u welkom bent.
Op de website kunt u de notulen terugvinden van de items, waarover de MR met elkaar gesproken
heeft.
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