Medezeggenschapsraad van
o.b.s. De Vogelenzang

Wat is de MR?
De MR is de medezeggenschapsraad van de o.b.s De Vogelenzang. De
MR is het inspraakorgaan, waarin ouders en personeel meepraten over het
reilen en zeilen van de school.
Wat doet de MR?
De MR geeft advies en/of instemming op voorstellen van de schoolleiding. Het
advies- en instemmingsrecht is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op
Scholen (WMS, aangepaste versie januari 2017) en het reglement en het
huishoudelijk reglement van de MR.
Daarnaast is in deze wet het recht op initiatief geregeld. Hierdoor heeft de MR
de mogelijkheid om zaken, die volgens de MR van belang zijn, aan de orde te
stellen.
Verder worden verschillende schoolzaken met de schoolleiding besproken.

Wat staat de MR voor?
De MR streeft ernaar om een positieve bijdrage te leveren aan o.b.s. De
Vogelenzang, waar plezier en kwaliteit voor ieder kind voorop staat. De MR
werkt actief mee aan plannen, die dit leren en werken op school plezierig
maken.

Wat betekent dit in de praktijk?
De MR bespreekt de stukken, die ter advisering en /of instemming worden
voorgelegd door de schoolleiding. Elk jaar krijgt de GMR de volgende
stukken :
De begroting van o.b.s. De Vogelenzang;
Het formatieplan, waarin de personeelsformatie voor het komende
jaar wordt vastgelegd.
De schoolgids
Verder worden o.a. verkeersveiligheid, aanschaf van nieuwe methodes,
zorgplan en zaken, die door de GMR (gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad van Prokind scholengroep) worden aangegeven,
besproken.

Hoe werkt de MR?

Waarom zou u zitting in de MR nemen

De MR bestaat uit maximaal 3 leden per geleding, die 8 à 9 keer per jaar
vergaderen volgens een vastgesteld rooster. Deze vergaderingen vinden
plaats op locatie Noord, aan deTrompetpad 2 en worden gehouden op
woensdagavond.
Binnen de MR wordt een voorzitter, een penningmeester en een secretaris
aangesteld .
Daarnaast is er een verkiezingscommissie, die zorg draagt voor de MRverkiezing.
De MR bespreekt de punten, die door de schoolleiding worden ingebracht in
de vergadering. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om zelf punten die van
schoolbelang zijn in te brengen. De secretaris zorgt voor de verspreiding van
de agenda, notulen en de stukken via de e-mail.
Het schooljaar wordt afgesloten met een etentje.

-

Verkiezingen voor de MR
Met de invoering van de Wet Medezeggenschap op Scholen moeten er ook
verkiezingen gehouden voor de MR.
Men kan zich verkiesbaar stellen voor de personeelsgeleding, als men
werkzaam is op één van de Prokind scholen.
Voor de oudergeleding geldt dat men een kind op een van de vestigingen van
o.b.s. De Vogelenzang moet hebben.
De oudervertegenwoordigers worden gekozen door de ouders
van de school.
Ieder lid wordt voor een periode van drie jaar gekozen. Een aftredend lid kan
zich weer verkiesbaar stellen.

-

Omdat u door middel van de MR invloed kunt uitoefenen
op het beleid, dat door de schoolleiding wordt bepaald.
Omdat u in staat bent om voor de belangen van alle leerlingen
van o.b.s. De Vogelenzang op te komen.
Omdat u het belangrijk vindt, dat “plezier en kwaliteit voor ieder kind”,
handen en voeten moet krijgen.
Omdat de zaken, die de MR behandelt, u aanspreken!

Dus …
meldt u aan als kandidaat voor de MR.

