MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)
- Wat doet de MR?
- Waarom en wanneer kan de MR voor u van belang zijn?
- Wie kan ik aanspreken?
- Kan ik meepraten?
Wat doet de MR?
In de medezeggenschapsraad kunt u meepraten over het beleid van de school.
De MR controleert het dagelijks bestuur van de school en kijkt of de directie ook
genoeg rekening houdt met de belangen van het personeel en de ouders ( en dus
met de belangen van onze kinderen, hier op school ).
In de MR hebben we het bijvoorbeeld over verbeteringen in het onderwijs, de keuze
van nieuwe lesmethodes, de vraag hoe er met uw vragen en opmerkingen
moet worden omgegaan en de manier waarop u kunt meehelpen in het onderwijs
en bij andere activiteiten.

Waarom en wanneer kan de MR voor u van belang zijn?
Uw kind zit hier op school. Daardoor krijgen u en uw kind te maken met regels
die de schoolleiding heeft opgesteld. U krijgt bijvoorbeeld te maken met lestijden,
met vrije dagen, met lesmethoden en begeleiding van leerlingen.
Alle zaken die van tevoren door de directie geregeld zijn, zijn ook in de MR besproken
en kunnen daar opnieuw besproken worden.
Soms geeft de MR alleen advies over beleidszaken. In andere gevallen is de
instemming van de MR nodig om iets te regelen. Als de MR een regeling niet goed vindt,
moet de directie opnieuw naar dat beleid kijken en aangeven wat ze wil veranderen en waarom.
In de wet is precies geregeld over welke zaken de MR mag adviseren en met welke zaken de
MR mag of moet instemmen.
De MR mag ook ongevraagd advies geven. Dat kan zijn, omdat ouders vragen hebben
gesteld; dat kan zijn omdat iets is opgevallen of omdat de MR iets geregeld wil zien.

Als u ideeën heeft.
Over regelingen op school, laat dat even weten. U kunt de leden van de MR helpen kritisch
naar het schoolbeleid te blijven kijken door ze op de hoogte te houden. U heeft toch ook wel
ideeën over de regels die zijn opgesteld?
U kunt uw stem laten horen.
Zo doet u mee, zo helpt u de school goed te besturen en de belangen van ouders en leerlingen
te behartigen.
U helpt er bovendien uw kinderen mee; vooral zij profiteren van een goede school.

Wie kan ik aanspreken?
In de MR op school zitten ouders en personeelsleden.
In de wet is geregeld, dat zowel ouders als personeelsleden in
de MR moeten zitten.
Voorzitter: Claudia Bouwens (moeder leerlingen locatie Doenrade)
Secretaris: Marina Hönen (leerkracht groep 7/8 locatie Doenrade en ICT-coördinator)
Penningmeester: Bernd Moonen (vader leerlingen locatie Merkelbeek)
Overige leden:
·
Sandra Wierts (leerkracht groep 7/8 locatie Merkelbeek)
·
Ellen Kusters (leerkracht groep 1/2 locatie Doenrade)
·
Berthilda van Eerde (moeder leerlingen locatie Merkelbeek)
( Rob Beemer, de directeur, woont de MR-vergaderingen bij als adviseur, na uitnodiging door de MR).

Kan ik meepraten?
Natuurlijk kunt u meepraten. Als ouder kunt u zich verkiesbaar stellen.
De leden van de MR worden gekozen voor een periode van 4 jaar.
In het schooljaar 2018-2019 zullen er weer verkiezingen gehouden
worden voor de oudergeleding van de MR.
U kunt uw naam t.z.t. achterlaten bij één van de leden van de MR.

