
Verkiezingen Medezeggenschapsraad oudergeleding  

De verkiezing voor deelname in de Medezeggenschapsraad komt er weer aan en wel op 12 mei 2022.  

Binnen de oudergeleding zijn er twee vacatures: één voor MR lid en één voor adviserend lid. 

Bij ons op school bestaat de MR uit enthousiaste en betrokken ouders (2) en leerkrachten (2). Binnen de 

oudergeleding van de MR is er ook een adviserend lid¹ . 

Wat doet een MR²?  

In het kort: De MR praat mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken 

hebben. Bijvoorbeeld: jaarplannen evalueren, trendanalyse van de toetsen bespreken, begroting controleren, 

vakantierooster vaststellen, formatie groepen e.d. 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. 

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.  

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 15 april 2022 een mail naar mr@desterrenboog.nl. 

Ben u geïnteresseerd, maar twijfelt u nog?  

Dan kunt u een kijkje nemen in de “keuken” van de MR door een vergadering bij te wonen. U kunt dit mailen 

naar mr@desterrenboog.nl 

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 5), Jenneke Abbink (Lotte groep 7) of Bart Breedijk (Femke groep 7). 

 

Wij rekenen op u!  

U bent als ouder(s)/verzorger(s) toch betrokken bij de toekomst van uw kind(eren)? 

 

¹ Adviserend MR-lid: een gelijkwaardige partner “ter verbreding van de gedachte” binnen de vergaderingen met 

uitzondering van het stemrecht. 
² Voor uitgebreide informatie over “Wat doet een MR” zie ons huishoudelijk reglement en werkplan.  

https://desterrenboog.nl/wp-content/uploads/2021/12/Huishoudelijk-reglement-MR-oktober-2021-def.docx
https://desterrenboog.nl/wp-content/uploads/2021/12/Werkplan-MR-2021-2022-def.docx

