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GEZOCHT: OUDERS DIE ZITTING WILLEN NEMEN IN DE
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Met ingang van het nieuwe schooljaar ontstaan in de medezeggenschapsraad (MR) van onze
school vacatures voor twee nieuwe ouderleden. De MR is op zoek naar gemotiveerde ouders
die zich beschikbaar willen stellen voor deze vacatures.
Wat is een MR, welke bevoegdheden heeft de MR?
In de medezeggenschapsraad spreekt u mee over allerlei onderwerpen die met uw school en
het onderwijs te maken hebben. De MR op onze school bestaat uit drie personeelsleden en
drie ouders. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het
gebouw en de arbeidsomstandigheden. Voor een aantal belangrijke beslissingen bestaat de
verplichting om eerst de ouders en het personeel te raadplegen. In de Wet Medenzeggenschap op Scholen (WMS) staat dat dit moet gebeuren via de MR. Er zijn beslissingen waarover de MR eerst advies moet geven, maar ook waar instemming vereist is. Over sommige
zaken hoeft de schoolleiding alleen te informeren.
Wat levert zitting in de MR u op?
Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is voor ouders vrijwilligerswerk. U doet kennis
op over de achtergronden van de school van uw kind(eren) en de schoolorganisatie. U doet
ervaring op met het bedenken van beleid, of u past uw elders verworven kennis op dit terrein toe. Natuurlijk wordt u geholpen door de andere leden, die al langer in de medezeggenschapsraad zitten. Maar ook het volgen van een cursus behoort tot de mogelijkheden.
Wat vragen wij van u?
 Interesse in schoolbeleid en schoolregels
 Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van stukken)
 Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer 8 tot 10 maal per jaar op maandagavond)
 Een kritische én open houding.
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Lijkt het u wat om de MR komen te versterken?
E-mail dan vóór 24 juni naar joyce.deeben@salto-eindhoven.nl Stel u zelf kort voor en geef
ook uw motivatie aan. Wilt u eerst meer informatie of met iemand uit onze MR praten,
voordat u besluit zich kandidaat te stellen? U kunt contact opnemen met een van de MR
leden (zie hieronder) of een e-mail sturen aan joyce.deeben@salto-eindhoven.nl
Oudergeleding
Michael van Hartskamp (Voorzitter)
Jan Wijnja
Boudewijn Hoogma

Personeelsgeleding
Annuska Senden (secretaris)
Joyce Deeben
Jeska Bakermans

Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Harry Voss, directeur
U krijgt uw nieuwsbrief nu digitaal. Mocht uw e-mailadres wijzigen, dan kunt u dat doorgeven via info@bs-opbouw.nl
Kent u ouders die de nieuwsbrief nog niet digitaal toegestuurd krijgen, vraag hen dan
ook ons snel een e-mail te sturen. Stuur uw mail naar: info@bs-opbouw.nl Voor alle overige vragen en of informatie kunt u dit e-mailadres ook gebruiken.
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