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Waarom deze folder? Twee veel gehoorde reacties over de MR zijn: ‘geen idee waar de MR
voor staat’ en ‘een raad zonder macht’. In deze folder willen we in het kort weergeven wat een
Medezeggenschapsraad is en waarom deze van belang is.

Is de MR dan (een beetje) de baas? Natuurlijk zijn de schooldirecteur, het bovenschools
management (Optimus) en colleges van bestuur de baas van de school! Maar ze kunnen niet
zomaar hun gang gaan. Bij wet, de zogenaamde Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS), is
bepaald, dat voor heel wat belangrijke beslissingen eerst de ouders en personeel geraadpleegd
moeten worden. Deze beslissingen zijn in drie categorieën onder te verdelen, nl.:
1.
2.
3.

Beslissingen waarover de MR adviseert
Beslissingen waarmee de MR moet instemmen
Beslissingen waarover de schoolleiding alleen maar de MR hoeft te informeren.

Nee, de MR is dus niet de baas, maar heel veel beleidszaken die op school gevoerd worden,
moeten eerst besproken worden met de MR. De MR op haar beurt kan hier dan een oordeel over
vormen en haar mening over het beleid geven. De directie kan op haar beurt het beleid aanpassen
en optimaliseren.

Wat doet de MR dan? De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de
school betreffen, kortweg het beleid van de school. De MR houdt zich dus vooral bezig met de
uitvoering van het beleid. Vaste onderwerpen, waar jaarlijks over gesproken wordt, zijn: de
schoolgids, het schooljaarplan, het formatieplan, het jaarverslag van de school, de begroting, de
schooltijden en de leermiddelen. Maar ook projecten, zoals het pestprotocol en ‘Fruiten en Gruiten’
zijn in overleg met de MR tot uitvoering gebracht.

Waarom is de MR belangrijk? 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 de ideeën van het algemeen management. Daarom is het goed, dat er zowel
vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten in overleg met het algemeen management tot
bepaalde standpunten komen.

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. Overigens, persoonlijke zaken vallen hier natuurlijk niet
onder. Deze dienen bij de leerkracht of rechtstreeks bij de directie besproken te worden.

Wat kunt u voor de MR betekenen? Door informatie te verstrekken op onze site, proberen
we de ouders en personeel meer inzicht te geven in het werk dat de MR-leden doen. Heeft u
bijvoorbeeld vragen m.b.t. het parkeerbeleid of wenst u liever andere schooltijden, dan kunt u dat
via de MR kenbaar maken aan de schooldirectie. U kunt dus een richting aangeven door ons
‘feedback’ te geven. Tenslotte zitten de MR-leden als afgevaardigden van alle ouders en
personeelsleden in de MR.

Hoe kunt u de MR bereiken?
•
•
•

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter of met een ander MR-lid.
De site van de MR: www.debongerdhaps.nl onder de kop ‘voor ouders’ en vervolgens
‘medezeggenschapsraad’.
Via e-mail: mr@debongerdhaps.nl

