Medezeggenschapsraad (MR)
In het kader van de Wet Medezeggenschap Onderwijs functioneert op onze school de
Medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en leerkrachten met elk drie leden zijn
vertegenwoordigt. Een MR-lid wordt voor een periode van drie jaar gekozen en kan zich
daarna weer herkiesbaar stellen. De MR is bevoegd om alle aangelegenheden van de school
met het bevoegde gezag te bespreken. Voor een aantal belangrijke beslissingen met
betrekking tot de school heeft het bevoegd gezag instemming, dan wel advies nodig van de
MR.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De vergaderdata staan in de jaarplanning en in
de nieuwsbrief. De MR maakt van elke vergadering een verslag dat op school verkrijgbaar is.
Bovendien maakt de MR jaarlijks een verslag dat in de nieuwsbrief wordt opgenomen.

Leden Medezeggenschapsraad
Namens de ouders
Mirjam de Graaff (links) en Carin Volkeri

Namens de leerkrachten
Sanne Moonen

Voor correspondentie met de leden van de Medezeggenschapsraad (MR) kunt u gebruik
maken van het volgende emailadres: mr@obs-tweespan.nl.

Waarover mag de MR meepraten en meebeslissen?
De MR kan zich buigen over voorstellen van de schoolleiding, maar kan ook zelf voorstellen
inbrengen. Onderwerpen kunnen zijn:






Onderwijs: lesmethoden voor de verschillende vakken, schoolresultaten,
verbeteringen in het onderwijs, pedagogische klimaat van de school, taken en acties
van de onderwijsadviesdienst
Algemene omstandigheden: veiligheid, gezondheid, welzijn, personeel en
arbeidsomstandigheden
Roosterkwesties: vaststellen van vakanties en vrije dagen
Inbreng van de ouders: manier waarop ouders kunnen meehelpen in het onderwijs
en bij andere activiteiten

De leden van de MR behartigen zo goed mogelijk de belangen van leerlingen, ouders en
personeelsleden.

Welke rechten heeft de MR?
De MR heeft twee soorten rechten, namelijk een adviesrecht en een instemmingsrecht.




Adviesrecht: het schoolbestuur en de directie van de school moeten in een aantal
gevallen advies aan de MR vragen over plannen die er zijn voor de school. Het advies
dat gegeven wordt door de MR wordt wel of niet nagevolgd door de directie en het
bestuur.
Instemmingsrecht: in andere gevallen is er sprake van instemmingrecht. In deze
gevallen kan het schoolbestuur of de directie alleen hun voornemen uitvoeren als de
MR officieel heeft ingestemd. Dit gaat dus verder dan een vrijblijvend advies.

Of er bij een te nemen beslissing sprake is van een advies- of instemmingsrecht staat
beschreven in het reglement van de Medezeggenschapsraad. Dit reglement ligt ter inzake op
school.

Contact met de Ouders
De MR onderhoudt graag contacten met ouders van de leerlingen op school. Uw op- en
aanmerkingen en ideeën zijn van harte welkom. Uw inbreng is mede bepalend in het beleid
op onze school. Heeft u ideeën, suggesties of wilt u graag dat een specifiek onderwerp
verder wort bekeken of onderzocht, neem dan contact op met één van de leden van de MR.

Nieuwe leden
De MR is op zoek naar nieuwe, betrokken leden. Heeft u interesse, neemt u dan contact op
met Sanne Moonen, Carin Volkeri of Mirjam de Graaff.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Obs Tweespan maakt onderdeel uit van PRIMO vpr. Binnen PRIMO vpr is ook een
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) actief. De GMR van PRIMO vpr heeft de
primaire taak om het voorgenomen beleid, opgesteld door het bestuur te toetsen, advies te
geven (gevraagd of ongevraagd) en/of in te stemmen met de voorgenomen
beleidsbeslissingen. Van elke PRIMO school nemen 1 personeelslid en 1 ouder zitting in de
GMR.
Obs Tweespan wordt door Carin Volkeri vertegenwoordigd in de GMR.

