Wat is een MR?
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR praat mee over allerlei onderwerpen die met
onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we bijv. de kwaliteit van het
onderwijs en de arbeidsomstandigheden. De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar
gekozen uit de ouders en uit de teamgeleding.
MR basisschool De Sterrenboog.
Bij ons op school bestaat de MR uit twee ouders en twee personeelsleden. Binnen de oudergeleding
van de MR is er ook nog een adviserend lid (een gelijkwaardige partner “ter verbreding van de
gedachte” binnen de vergaderingen met uitzondering van het stemrecht).
Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is voor ouders vrijwilligerswerk. U doet kennis op over de
achtergrond van de school van uw kind(eren) en de schoolorganisatie.
Welke bevoegdheden heeft een MR?
De MR heeft een belangrijke rol binnen de organisatie. Bij veel beslissingen die het bestuur of de
directie moeten nemen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat moet
gebeuren via de MR.
Er zijn verschillende soorten beslissingen:
•
•
•

die waarover de MR eerst advies moet geven;
die waarvoor instemming van de MR vereist is;
die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.

Wat vragen wij van u?
• Interesse in schoolbeleid en schoolregels;
• Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer 6x per jaar);
• Een kritische én open houding.
Lijkt het u wat om de MR te komen versterken?
Stuurt u dan uiterlijk 12 mei 2021 een mail naar mr@desterrenboog.nl.
Indien na 12 mei 2021 blijkt dat er meer kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen dan zal erop
17 juni 2021 een verkiezing plaatsvinden waarbij alle ouders een stem kunnen uitbrengen op hun
kandidaat.
Wilt u eerst met iemand uit onze MR praten, voordat u besluit zich kandidaat te stellen? Neem dan
contact op met de oudergeleding van de MR. Dit kan persoonlijk of via mr@desterrenboog.nl
Corinna Jensen (Charlotte groep 4)
Jenneke Abbink (Lotte groep 6, Minke groep 8)

Wij rekenen op u, u bent als ouder toch betrokken bij de toekomst van uw kind(eren)?

