
MEDEZEGGENSCHAP1  

In en rond de school zijn diverse groepen te onderscheiden, zoals: het bestuur en de directie, het (onderwijzend en 

onderwijsondersteunend) personeel en de leerlingen met hun ouders. Het is van belang dat deze groepen met elkaar 

praten over alles wat de school aangaat. Ook de overheid vindt dat personeel en leerlingen, met hun ouders, invloed 

moeten kunnen hebben op besluiten die een schoolbestuur of directie willen nemen. Daarom heeft de overheid wettelijk 

geregeld dat iedere school een medezeggenschapsraad (MR) moet hebben, waarin medezeggenschap kan plaatsvinden. 

Omdat ons bestuur meerdere scholen onder zich heeft, worden zaken die voor deze scholen gezamenlijk geregeld worden, 

behandeld in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad(GMR). De belangen van de leerlingen van een specifieke 

basisschool worden in de MR behartigd door hun ouders. Iedere ouder kan zich verkiesbaar stellen voor de MR. De MR op 

onze school bestaat uit zes leden: drie personeelsleden en drie ouders. 

 

Termijn: ieder jaar komen er twee plaatsen vrij binnen de MR: één voor de ouders en één voor het personeel. Ieder lid zit 

drie jaar in de MR. Voor de vrijgekomen ouderplaats worden verkiezingen gehouden. De afvaardiging vanuit het personeel 

wordt elk jaar opnieuw vastgesteld, als onderdeel van de taakverdeling binnen het team. 

 

Taken: de belangrijkste taak van de (G)MR is het bevorderen van openbaarheid van bestuur en van onderling overleg in de 

school. Daarnaast mag de (G)MR het bestuur advies geven. 

 

Rechten: elke geleding heeft in de (G)MR twee soorten recht: instemmingsrecht en adviesrecht. 

De verdeling van advies- en instemmingsrecht over de twee geledingen is heel nauwkeurig geregeld in de Wet 

Medezeggenschap op scholen(2007). Bij adviesrecht moet het bestuur de (G)MR om advies vragen over een te nemen 

besluit. De (G)MR dient schriftelijk advies te geven, waarvan het bestuur echter mag afwijken. Bij instemmingsrecht moet  

de (G)MR het eens zijn met het besluit. Zo niet, dan mag het bestuur het besluit niet zonder meer uitvoeren. De Wet 

Medezeggenschap op scholen regelt ook hoe te handelen bij een eventueel conflict. 

 

Communicatie: de MR en GMR vergaderen zeven maal per jaar. De vergaderingen zijn openbaar (met uitzondering van 

agendapunten met een vertrouwelijk karakter). De agenda en de notulen van de MR vindt u op de website van onze school.  

 

Verantwoording: eenmaal per jaar maakt de MR een jaarverslag van de werkzaamheden van het afgelopen jaar, soms 

aangevuld met plannen voor het komende jaar. Dit overzicht wordt op de website geplaatst. Tijdens een algemene 

ouderavond, in samenwerking met de oudercommissie en het team, informeert de MR de ouders en licht het jaarverslag 

toe. 

 

Vragen: voor meer informatie kunt u altijd een MR-lid benaderen. De MR heeft een eigen e-mail adres zoals vermeld in het 

colofon. De Wet Medezeggenschap op scholen en het MR-reglement liggen op school ter inzage. 

 

                                                           
1)De tekst is in overleg met de MR tot stand gekomen. 


