Medezeggenschapsraad ODS “de Vuurvogel”
De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en leerkrachten en komen gemiddeld een keer
per maand ca. 10 maal per schooljaar bijeen om te vergaderen over diverse onderwerpen en zaken
die op onze school van toepassing zijn. In deze vergaderingen worden beslissingen genomen of
advies gegeven over de diverse onderwerpen. De MR is bevoegd tot het bespreken van alle
aangelegenheden die de school betreffen. Zij kunnen tevens ook voorstellen doen aan directie.
De MR heeft op een aantal punten instemmingsbevoegdheid. Te denken valt hierbij aan: wijzigen
onderwijskundige doelstellingen van de school, wijziging schoolreglement en nog een aantal andere
taken.
Daarnaast hebben zij adviesbevoegdheid. Daarbij hoort bijvoorbeeld wijziging of vaststelling van
beleid tot het toelaten van leerlingen, het regelen van de vakantie en nog vele andere zaken.
De twee geledingen in de MR hebben, zoals u zich voor kunt stellen ook hun eigen
instemmingsbevoegdheden. De personeelsgeleding heeft bijvoorbeeld instemmingsbevoegdheid bij
vaststellen of wijzigen van hun verlofregeling, maar ook verandering in taakverdeling.
De oudergeleding heeft instemmingsrecht ten aanzien van de vaststelling van de onderwijstijd, de
wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussen schoolse opvang en vaststelling van de
schoolgids.
In verband met natuurlijk verloop bij de oudergeleding (kinderen gaan naar het voorgezet onderwijs)
ontstaan er op korte termijn 2 vacatures. Wij zijn dan ook op zoek naar enthousiaste ouders die zitting
willen nemen in de MR en willen meepraten, beslissen en advies willen geven over de diverse
onderwerpen. Om in het schooljaar 2016-2017 direct te kunnen starten met een volledige MR
beginnen wij nu met de uitvraag voor nieuwe leden, zodat deze het lopende schooljaar al ingewerkt
kunnen worden.
Indien u interesse heeft om zitting te nemen in de MR en meer informatie wilt hebben. Kunt u bij de
groepsleerkracht uw gegevens achterlaten. Er zal dan contact met u worden opgenomen om het een
en ander nader uit te leggen.
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