DE MEDEZEGGENSCHAPRAAD
De Medezeggenschapsraad (MR) praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Ouders
en personeel kunnen via de MR invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft
verplicht een Medezeggenschapsraad. De MR heeft een duidelijk wettelijk kader met bijbehorende
wettelijke bevoegdheden. Dit in tegenstelling tot een Ouderraad (OR) of een Leerlingenraad (LR).
Het wettelijk kader ligt vast in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).
Samenstelling
In het basisonderwijs bestaat de Medezeggenschapsraad uit ouders en personeel. De omvang van
de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. Verkiezingen bepalen wie er mag
meepraten en meebeslissen in de MR. Ouders kiezen de oudergeleding. Onderwijzend personeel
kiest de lerarengeleding. Het bevoegd gezag stelt een medezeggenschapsreglement op. Hierin staat
hoe de verkiezingen plaatsvinden (zie MR-reglement in de bijlage).
Rechten Medezeggenschapsraad
Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de Medezeggenschapsraad. De MR
kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het schoolbestuur. Alle rechten van de MR
staan in de eerder genoemde Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Zowel de
vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel mogen instemmen
over zaken die voor hen van belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk
instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben ook
instemmingsrecht over de besteding van de (vrijwillige) ouderbijdrage.
Medezeggenschapsraad adviseert het schoolbestuur
Soms moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de Medezeggenschapsraad over
hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellingsbeleid en het
ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet serieus reageren op ieder advies dat de
MR geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen.
Door actief te zijn in de Medezeggenschapsraad kunt u invloed uitoefenen op de gang van zaken op
school. Basisonderwijs is duidelijk een zaak van leraren en ouders. Een uitgebreide omschrijving van
de taken, maar ook de rechten van de MR kunt u vinden in het MR-reglement.
Contact met de MR kan persoonlijk, maar ook via e-mail: mr@maximaschool.nl.
Hier kunt u ook uw vragen en/of opmerkingen kwijt over de (wettelijke) taken van de MR.
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Ouders:
- Selma Steenwelle (voorzitter)
- Karin Mast (secretaris)
- Mieke Voerman

Leerkrachten:
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- Ellen Demes, gr. 4c
- Patrick Westerdijk, gr. 8b

