VACATURE MR-LID (voorzitter)
Aan het eind van het schooljaar 2018-2019 ontstaat er een vacature in de
Medezeggenschapsraad van onze school. Conform de statuten/ reglement krijgt u als
ouder(s) de gelegenheid om namen (van ouders of van uzelf) in te dienen voor de ontstane vacature.
Dit kan tot uiterlijk vrijdag 22 februari 2019 via: mr@bsdezaaier.nl. Als de inschrijving is gesloten
krijgen alle ouders, indien meerdere personen zich verkiesbaar hebben gesteld, de mogelijkheid hun
stem uit te brengen op de kandidaten. Mocht het zo zijn dat slechts één persoon zich verkiesbaar
heeft gesteld, dan wordt deze persoon automatisch het nieuwe MR-lid.
Wat doet de MR?
De eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken op de school ligt bij de directie, maar als MR is
er de mogelijkheid om daarover te kunnen meepraten. De Wet MedezeggenSchap op scholen (WMS)
regelt dat de MR meedenkt met de directie, haar besluiten toetst en medeverantwoordelijkheid draagt
voor het welzijn van de leerlingen en het team. Ook het mede bewaken van de kwaliteit van het
onderwijs behoort tot de taken van de MR. Kortom: De MR geeft structuur aan de inspraak op
schoolniveau en is medeverantwoordelijk voor het welzijn van leerlingen en het team.
Waarom zou u in de MR gaan?
In geval van een lidmaatschap van een MR ervaren ouders het als positief dat ze zich op deze manier
meer betrokken voelen bij de school van hun kind. Ze weten wat er gebeurt en welke beslissingen er
genomen worden. Daarbij komt het voordeel dat ze invloed kunnen uitoefenen op die beslissingen. U
krijgt beter inzicht in wat er in onderwijsland speelt en wat de mogelijkheden en onmogelijkhden van
de school zijn. Ook krijgt u meer zicht op de taak van leerkrachten en begrip voor hun
verantwoordelijkheden. Een goed functionerende MR kan ondersteunend functioneren ten behoeve
van het team. De MR is de gesprekspartner van de directie. De MR is geen klachtenbureau, maar als
MR-lid kunt u wel aangesproken worden door ouders van de school, waardoor u iets voor hen kunt
betekenen. Om een handje te helpen, biedt de school een MR-cursus aan. Hier leert u wat de rechten
en bevoegdheden van een MR zijn.
Wat vragen wij van u?
- Een warm hart voor het onderwijs op onze school;
- Goede contacten met ouders van school, zodat u hen kunt vertegenwoordigen;
- Een kritische blik en een open houding;
- Interesse in schoolbeleid en in het meedenken rond de toekomstige nieuwbouw;
- Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van stukken);
- Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer 5 keer per jaar);
- De zittingstermijn is minimaal drie jaar, maximaal twee termijnen van drie jaar.
Wilt u eerst met iemand uit onze MR praten voordat u besluit zich kandidaat te stellen? Spreek ons
gerust aan!
Met vriendelijke groet,
MR-leerkrachtgeleding: Janneke Mourits - (GMR) en Ineke Bijl (secretaresse)
MR-oudergeleding: Dieka van Maanen (GMR) en Janne-Corien de Goeij (voorzitter)

