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Algemeen

Elke basisschool in Nederland heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Ouders en 

personeel kunnen via deze MR invloed uitoefenen op het beleid van de school. Op de Wegwijzer 

bestaat de MR uit 3 ouders en 3 leerkrachten. De ouders die zitting hebben in de MR worden 

gekozen door middel van verkiezingen waarbij alle ouders/verzorgers van De Wegwijze verkiesbaar

zijn en stemrecht hebben. Verkiezingen vinden alleen plaats als er meerdere ouders zijn die willen 

toetreden tot de MR. Als er maar 1 ouder is bij een vacature dan wordt deze ouder automatisch lid 

van de MR.

De MR praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur moet ieder 

belangrijk besluit voorleggen aan de MR. De MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar 

maken aan het bestuur van de school.

De MR heeft twee soorten rechten, namelijk instemmingsrecht en adviesrecht. De MR heeft 

instemmingsrecht over wezenlijke zaken, zoals het schoolplan, de schoolgids, het schoolreglement 

en de formatie voor het nieuwe schooljaar. Wat betreft het adviesrecht, moeten het schoolbestuur en 

de directie in een aantal gevallen advies vragen aan de MR over hun plannen met de school, zoals 

zaken rond de organisatie van de school en het aanstellings- en ontslagbeleid van het personeel. Het

schoolbestuur moet hierbij de adviezen van de MR serieus overwegen, maar hoeft ze niet over te 

nemen. 

De MR vergadert ongeveer eens in de 6 weken. Normaal gesproken is de directeur bij het eerste 

gedeelte van deze vergaderingen aanwezig. Als ouder/verzorger kunt u ook de MR-vergaderingen 

bijwonen. Deze zijn openbaar, tenzij een privacygevoelig onderwerp behandeld wordt.

De samenstelling van de MR was in het schooljaar 2017/2018 als volgt:

Nathalie van de Kolk personeelslid

Joke van Kooten personeelslid (secretaresse MR)

Rensy Smit personeelslid

Barbara van Duinkerken ouderlid (voorzitten MR)

Mattanja Smith ouderlid 

Doritha Visscher ouderlid

Onderwerpen die in het schooljaar 2017/2018 behandeld zijn in de MR
De belangrijkste zaken waarmee de MR zich het afgelopen schoolseizoen mee bezig heeft 

gehouden zijn:

Beleidsvoornemens / Jaarschijf
Het punt ‘hygiëne en ventilatie’ is meerdere keren aan de orde geweest binnen de MR. Als MR 

hebben we een vinger aan de pols gehouden mbt dit onderwerp. Tijdens dit schooljaar is een deel 

van de riolering vervangen of aangepast. Ook zijn er met het oog op de ventilatie luchtmetingen 

gedaan op school. 

Ook het punt ‘Werkdruk’ is meerdere keren besproken; mede ook door de verschillende stakingen 

die er geweest zijn in het schooljaar 2017/2018.



Ouderbetrokkenheid
Maarten is in het kader van zijn onderzoek voor zijn masteropleiding bezig met het onderwerp 

‘ouderbetrokkenheid’. Als MR zijn wij betrokken bij dit onderwerp. Zo hebben wij het leesstuk wat 

hij heeft beschreven binnen de MR besproken; onder andere op de leesbaarheid. 

 

Continurooster
Vanuit de oudergeleding van de MR is het coninurooster op de agenda gezet. Hiervoor zijn voor- en

nadelen te benoemen. Het team is geen voorstander van het continurooster. 

Tevens is er gekeken of het dan haalbaar is om een kwartier extra tijd te hebben tussen de middag, 

zodat de kinderen meer rust hebben om thuis te kunnen eten. Dit stuit echter weer op praktische 

problemen. De schooltijden blijven dan nu ook gehandhaafd.

GMR-MR
Tijdens dit schooljaar was de communicatie tussen de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

(GMR) en de MR niet altijd optimaal. Dit kwam mede door het feit dat wij als school geen vaste 

aanspreekpersoon meer hadden binnen de GMR vanwege het tekort aan leden binnen de GMR. Er 

is dan ook een oproep gedaan voor versterking van de GMR. 

Ook bleek dat er zonder duidelijke reden geen berichten meer doorgestuurd werden vanuit de GMR 

naar de MR. Wellicht is dit ook naar andere MR-en zo gegaan. Hierdoor heeft de GMR minder 

input gehad vanuit de MR-en.

Huishoudelijk Reglement
Er is een huishoudelijk Reglement opgesteld voor de MR. Hierin staan diverse, vooral praktische 

zaken beschreven, zoals:

– Taken voorzitter, secretaresse en leden

– Hoe vaak de MR vergadert

– Quorom en besluitvorming

Tevens is afgesproken dat het Huishoudelijk Reglement standaard op elke eerste vergadering van de

MR komt te staan voor actualisatie en vaststelling. Zo blijft het document levend!

Heeft u vragen naar aanleiding van dit verslag? Neem dan contact op met de MR via een van de 

leden of via mrwegwijzer@pcboapeldoorn.nl
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