Brielle, nov 2019
Betreft oproep kandidaten MR oudergeleding
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Per direct zoeken wij een nieuw ouder lid voor de MR, indien u hiervoor belangstelling heeft kunt u zich
aanmelden als kandidaat voor de oudergeleding.
Tijdens de vorige vergadering heeft Louise Poldervaart aangegeven te moeten stoppen als lid van de MR
omdat zij als onderwijsassistent voor de brede school gaat werken. Hierdoor moet zij zich terugtrekken
uit de oudergeleding van de MR. Wij willen Louise bedanken voor haar inzet de afgelopen twee jaar.
Louise blijft wel actief in de commissie voor onderzoek naar het continurooster.
Door het vertrek van Louise komt er nu een plek vrij.

Wie zoeken wij?
Profiel MR-lid:
•

Enthousiast!

•

Het belang van het kind en goed onderwijs staan voorop!

•

Tijd en energie over om een zestal avonden per jaar als klankbord en adviescommissie van de
school te dienen.

Wat doet de medezeggenschapsraad?
Iedere ouder heeft recht op medezeggenschap binnen de school.
U kunt van dit recht gebruik maken door mee te denken over belangrijke zaken, die spelen in ons onderwijs/ onze school, de Medezeggenschapsraad (MR) is hiervoor bedoeld.
Via de MR heeft u invloed op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. De MR
kan het schoolbestuur gevraagd en ongevraagd advies geven over alles wat met de school te maken heeft
en ook voorstellen doen.
Het schoolbestuur heeft bij beslissingen en veranderingen vaak het advies en soms ook de instemming
van de MR nodig.
De MR is een wettelijk orgaan dat bestaat uit een gekozen vertegenwoordiging van ouders en personeel.

Er zijn 3 verschillende soorten beslissingen:
1. die waarover de MR eerst advies moet geven;
2. die waarover instemming van een of beide geledingen (ouder en/of personeel) van de MR vereist is;
3. die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.
Informatieplicht is de meest vrijblijvende van de drie, maar een MR kan informatie wel vaak goed gebruiken om een eigen oordeel te vormen en dan op eigen initiatief suggesties voor verbetering te doen.
MR leden dienen contacten te onderhouden met hun achterban, waaruit ze tenslotte zijn gekozen. De MR
kan bv. het team of de Oudervereniging raadplegen c.q. informeren bij vragen waar de MR advies of instemming over dient te geven.
MR leden zijn niet wettelijk verplicht verantwoording af te leggen, maar ze worden wel geacht namens de
achterban te spreken. Deze informatieplicht van de MR ten behoeve van de achterban is wel wettelijk
vastgelegd.
Omdat wij de communicatie tussen de ouders, personeel en de MR heel belangrijk vinden komt er na iedere MR – vergadering een kort verslag in de eerst volgende nieuwsbrief over de besproken onderwerpen.
Van de Medezeggenschapsraad heeft 1 lid zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(GMR), waarin alle scholen van het eiland zijn vertegenwoordigd. De GMR heeft instemming- en adviesrecht over de aangelegenheden die voor alle scholen gelden en is aanspreekpunt voor het schoolbestuur.
Denk hierbij aan bijvoorbeeld bestuursformatieplannen.
Op dit moment bestaat de MR uit 6 personen. Vanuit de oudergeleding: voorzitter Tony de Pina Gomes
(vader van Gloria en Grace), Cynthia van Linschoten (moeder van Liva en Jens) en een VACATURE.
Vanuit het team hebben Mirjam Berkelaar (leerkracht groep 1/2B), Loes van Opstal (leerkracht groep 5)
en Charlotte de Klerk (leerkracht groep 1c) zitting in de MR.
Interesse? Mocht u vragen hebben of u direct op willen geven als MR-lid, dan kunt u ons bereiken via de
mail: mr.branding@primovpr.nl

Planning:
•
•
•
•
•

Opgeven als MR-lid voor 25 nov
Bij meer dan 1 aanmelding volgt een verkiezing. Op de site vanaf 26 november stellen deze ouders zich voor.
De overige ouders krijgen de kans om schriftelijk (anoniem) te stemmen tot en met 9 december.
De stemmen worden geteld door de directie van de school.
De kandidaten worden als eerste op de hoogte gebracht van de uitslag waarna alle overige ouders
na 13 december geïnformeerd worden.
Bij de 3e MR-vergadering van dit schooljaar (13 februari) neemt het nieuwe MR-lid zitting.

Met vriendelijke groet,
MR OBS Branding

