Medezeggenschap, voor iedereen die een mening heeft.
Een school is een leefgemeenschap van allerlei mensen, die betrokken zijn bij wat er
dagelijks gebeurt. “School maken “ is iets dat je samen doet: ouders en schoolteam.
Als je kijkt naar wat goed is voor een kind, wat ligt er dan meer voor de hand dan dat ouders
en school gezamenlijk optrekken? Ze hebben immers een gemeenschappelijk belang, nl.
optimale omstandigheden scheppen voor de ontwikkeling, de motivatie en het leren van
kinderen.
Ouders en school als partner van elkaar kunnen samen meer tot stand brengen dan elk voor
zich.
Uitgangspunt is wel dat ouders de eindverantwoording hebben en houden over de opvoeding
van hun eigen kind en dat de school de eindverantwoording draagt voor de inrichting van het
onderwijs en de rol die de school speelt in opvoedende taken op school.
Het gaat erom dat ouders en school van elkaar weten waar ze staan en dat ieder zijn eigen
handelen daarop kan afstemmen.
Dit veronderstelt dat ouders en school bereid zijn
- zich actief in te zetten
- elkaar te vertrouwen begrip voor elkaar kunnen opbrengen
- naar elkaar kunnen luisteren
De toegevoegde waarde van medezeggenschap
De meerwaarde van medezeggenschap voor de school kan als volgt tot uiting komen.
- door de aanwezigheid van de mr wordt meer recht gedaan aan de belangen van
ouders en personeel
- de mr kan de besluitvorming op school beïnvloeden
- de mr kan een inhoudelijke bijdrage leveren aan de meningsvorming omtrent koers
en visie
- de oudergeleding van de mr kan als spreekbuis van alle ouders dienen
Van betrokkenheid tot medezeggenschap
De Medezeggenschapsraad geeft ouders de mogelijkheid om over beleid, de plannen en de
visie van de school mee te praten. Het gaat daarbij om uiteenlopende onderwerpen, zoals de
formatie (groepen/leerkrachten), de inzet van financiële middelen, het gebouw, het
schoolplan en de schoolgids.
Sinds 1januari 2007 is er een nieuwe wet voor de medezeggenschap: de Wet
medezeggenschap op scholen (WMS). De wet geeft eigen beslissingsbevoegdheden aan de
ouders, o.a. de vaststelling van de schooltijden en de tussenschoolse opvang.
Als je echt wilt meedenken, kun je dat doen in de medezeggenschapsraad. In dat geval kun
je je kandidaat stellen voor de medezeggenschapsraad. Veel ouders durven dat niet aan en
denken datje heel erg veel moet weten om mee te kunnen praten. Toch is kennis niet het
allerbelangrijkste. Het gaat vooral om betrokkenheid bij de school.
In de medezeggenschapsraad zit je namens alle ouders; dat is je achterban. Het is dus
belangrijk dat je weet wat er leeft bij de ouders en wat de andere ouders belangrijk vinden
Raakvlakken
Voor de MR is communicatie met ouders en het betrekken van ouders bij zaken die de
school aangaan elk jaar een speerpunt.
De MR wil naar vermogen aansturen op overleg tussen ouders en school en daarmee
openheid en openbaarheid bevorderen.
De MR wil dat bereiken door in te zetten op vier raakvlakken:
- Meeleven: ouders zoveel mogelijk informeren over onderwijs en schoolse
aangelegenheden.
- Meehelpen: vierkant staan achter initiatieven van de Ouderraad om ouders uit te
nodigen te assisteren bij activiteiten voor kinderen.

-

Meedenken: vaste contacten met de Ouderraad en driejaarlijks de mening peilen van
individuele ouders via een enquête.
Meebeslissen: via de oudergeleding in de MR ouders rechtstreeks betrekken bij het
voorgenomen beleid op school.

Hoe komen beslissingen tot stand?
Op elke school worden regelmatig belangrijke beslissingen genomen.
Beslissingen die direct met het onderwijs te maken hebben, maar ook beslissingen van
organisatorische aard.
De Stichting Christelijk Onderwijs Salland (SCOS) waarbij de St. Cyriacusschool is
aangesloten is verantwoordelijk voor het bovenschools beleid, d.w.z. zaken die voor alle
aangesloten scholen van belang zijn
Het College van Bestuur (Algemeen Directeur en Alg. Adj. Dir.) is verantwoordelijk voor de
organisatie en het beleid en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
Een bestuur neemt beslissingen niet alleen, maar doet dat in overleg.
Het bestuur luistert naar voorstellen en argumenten van de directeurenraad.
Beleidsplannen voor algemeen, bovenschools belang worden ter beoordeling voorgelegd
aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
In deze raad zitten vertegenwoordigers van alle 24 aangesloten scholen. Zij controleren en
toetsen de beleidsplannen.
Verantwoordelijk voor het beleid op schoolniveau is de directeur. Hij/zij voert overleg met het
team en de medezeggenschapsraad.
Waarover praat de (G)MR?
In feite over alles wat met de school te maken heeft.
Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de (G)MR.
De GMR praat mee en oordeelt over zaken die alle scholen aangaan.
De MR praat mee en oordeelt over zaken op lokaal schoolniveau.
Op zijn beurt kan de (G)MR elk standpunt dat zij heeft, kenbaar maken aan het bestuur of
daar nu wel of niet om wordt gevraagd.
Blijft het bij praten alleen?
De Raad streeft naar bevordering van openheid, openbaarheid en onderling overleg in de
school en waakt tegen discriminatie.
De (G)MR praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee.
Daarmee komen we op twee soorten rechten die bij medezeggenschap een rol spelen:
Het adviesrecht en het instemmingsrecht.
Adviesrecht wil zeggen: dat het bestuur serieus moet reageren op elk advies dat de (G)MR
geeft.
Het instemmingsrecht houdt in dat een bestuur bepaalde beslissingen niet kan nemen
zonder instemming van de (G)MR.
Op welke zaken hebben deze bevoegdheden betrekking?
Instemmingsbevoegdheid MR
Vaststelling schoolgids
Vaststelling schoolplan en zorgplan
Vaststelling regels betreffende
Veiligheid, gezondheid en welzijn
Beleid tegen pesten en discriminatie
Klachtenregeling
Verandering doelstellingen
Verandering grondslag van de school

Adviesbevoegdheid MR
Activiteitenplan
Toelatingsbeleid
Vakantieregeling
Benoeming schoolleiding
Schooltijden
Onderhoud gebouw
Onderwijskundige projecten
Samenwerking met begeleidingsdienst

Instemming personeelsgeleding
Formatie
Nascholing
Taakbeleid
Functiedifferentiatie
Werkoverleg

Instemming oudergeleding
Schooltijden

Deze en andere bevoegdheden zijn vastgelegd in het reglement Medezeggenschapsraad.
Wie zitten er in de MR?
Op onze school is de raad samengesteld uit twee ouders en twee personeelsleden.
De verhouding ouders – personeel behoort in evenwicht te zijn.
(G)MR leden worden telkens gekozen voor een periode van drie jaar.
Iedereen(!) kan zich kandidaat stellen voor de medezeggenschapsraad.
De achterban (ouders of personeel) bepaalt via verkiezingen, wie er wordt gekozen.
Uit de MR kiest elke school een vertegenwoordiger voor de GMR.
Met welke instanties overlegt de MR?
Bij elke MR vergadering wordt de directeur van de school uitgenodigd om de gang van zaken
op school te bespreken en plannen en mededelingen van het bestuur toe te lichten.
Hoe wordt verslag gedaan?
Elke MR vergadering wordt aangekondigd op het prikbord in het halletje bij de achteringang
van de school. Daar wordt ook het verslag van elke vergadering opgehangen.
Bovendien brengt de MR elk jaar in oktober een jaarverslag uit, waarvan alle gezinnen een
exemplaar ontvangen.
Tevens informeert de MR ouders aan het begin van elk schooljaar over algemene zaken
m.b.t. medezeggenschap.
Wie vertegenwoordigt ouders en personeel in (G)MR?
De samenstelling van de MR:
Voorzitter:
Ina Brinkhuis
Secretaris:
Piet Geurts
Lid:
Yvette Delnoye
Lid:
Gerrie Damman
Samenstelling GMR:
Voorzitter:
Anita Disselhorst (Heino)
Secretaris:
Rudi Logtenberg
Elke school is vertegenwoordigd met een ouder of personeelslid.
Vertegenwoordiger St. Cyriacusschool: Gerrie Damman
Verkiezingen.
MR leden worden gekozen voor een periode van 3 jaar. Verlenging van de termijn via
herverkiezing is mogelijk.
Verkiezingen vinden plaats in december. Enkele weken voorafgaand aan de verkiezingen
worden ouders en personeelsleden in de gelegenheid gesteld zich kandidaat te stellen.
Heeft u behoefte aan meer informatie over de Medezeggenschapsraad?
Neem dan contact op met Ina Brinkhuis, tel. 401628 of een van de andere MR leden.
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