Wat is de medezeggenschapsraad (MR)?
De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan voor inspraak die
betrekking heeft op beslissingen of voornemens vanuit het bevoegd gezag. De MR is het
orgaan waarin ouders en personeel worden vertegenwoordigd en streeft naar een optimaal
functioneren van de school.
Het doel van de MR is dat alle belanghebbenden constructief kunnen meepraten over
beslissingen die hen aangaan en indirect invloed kunnen uitoefenen via een contactpersoon
die zitting heeft binnen de MR.
Wie zitten er in de medezeggenschapsraad?
De samenstelling van de medezeggenschapsraad is gesplitst in een personeelsgeleding en een
oudergeleding, in een gelijke verhouding. Voorzitter van de medezeggenschapsraad is de heer
P. Steinbusch. Helaas is de oudergeleding op dit moment niet volledig. Gegadigden voor de
oudergeleding kunnen per mail contact opnemen via MR@buitenhof-school.nl.
Waarover praat de medezeggenschapsraad?
In feite over alles wat met de school te maken heeft. Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil
nemen, moet worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad (MR). Op haar beurt kan de
MR elk standpunt, op eigen initiatief, kenbaar maken aan het bestuur.
Blijft het bij praten alleen?
De Medezeggenschapsraad praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee. De
MR heeft twee soorten recht: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen dat
het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent echter
niet dat elk advies van de MR zonder meer overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders
voor beslissingen waarop de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder
instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen.
Naast het advies- en instemmingsrecht heeft de MR ook het recht op overleg, het
initiatiefrecht en het recht op informatie. Indien nodig zal de MR deze gebruiken om het
functioneren van de school zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
Zijn er verschillen tussen geledingen?
De verschillende geledingen in de MR hebben één gemeenschappelijk belang: de school.
Verreweg de meeste bevoegdheden worden dan ook door de MR als geheel uitgeoefend.
Maar soms wordt er een besluit genomen dat voor de ene geleding zwaarder telt dan voor de
andere. In dat geval heeft de één instemmingsrecht en de ander adviesrecht. Kortom: geen
van de geledingen staat ooit “buitenspel”.
Hoe kunt u iets melden?
De MR is een klankbord en aanspreekpunt voor ouders. Zij staat open voor uw ideeën,
suggesties en verbeteringen. Zijn er zaken die voor verbetering in aanmerking komen of die
anders moeten? Neem dan contact op met de MR.
Dit kan via de groepsleerkracht of het sturen van een mail naar MR@buitenhof-school.nl.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Indien ouders willen deelnemen aan een
vergadering, dit graag een week voorafgaand aan de vergadering kenbaar maken middels een
mail gericht aan de MR.

