Over Medenzeggenschap

Op 1 februari 1982 is de Wet Medezeggenschap Onderwijs ingegaan. In deze wet is het
meedenken en meebeslissen van ouders en leerkrachten geregeld. Het bestuur moet voor het
besluiten neemt in een aantal gevallen instemming of advies vragen aan de
medezeggenschapsraad. Bijvoorbeeld: De vakantieregeling, de inzet van personeel en
sollicitatieprocedures. Daarnaast ziet de MR toe op hoe het beleid op school, vooral hoe dit een
praktische vertaling krijgt. U moet hierbij denken aan beleid vanuit wetgeving, maar ook vanuit
EN3 beleid.
Ook kan de MR signalerende rol spelen of het beleid en de wet wel passend vertaald wordt, of
dat er mogelijk juist op bepaald gebied nog beleid en afspraken missen. Wilt u meer weten over
de rechten en plichten van de MR en op welke onderdelen de MR nu precies instemmings- of
adviesrecht heeft, kijk dan op de website van de school. In het werkplan van de MR staat dat
precies beschreven.
De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en leerkrachten. Tot leden van de
medezeggenschapsraad kunnen ouders gekozen worden, die de grondslag en doelstelling van de
school kunnen ondertekenen en een kind hebben dat tenminste 1 jaar op school is.
De zittingsduur is 3 jaar en een MR-lid is 1 x herkiesbaar. Voor het ledenoverzicht verwijzen wij u
naar de bijlage. Het schema van aan en aftreden vindt u op de website in het werkplan van de
MR.
De MR vergadert in principe 5x per schooljaar. De data vindt u in het werkplan en in de
jaarplanning. De vergaderingen zijn openbaar dit betekent dat ouders en leerkrachten kunnen
komen om de vergadering mee te horen en zien, wel dient van te voren gemeld te worden als u
van dit recht gebruik wilt maken.
De MR maakt notulen van de vergaderingen, deze zijn openbaar. De MR van de Hoeksteen heeft
ervoor gekozen deze op de website te plaatsen.
Jaarlijks past de MR in het begin van het schooljaar het werkplan aan en wordt deze, na
bespreking tijdens de eerste vergadering op de website geplaatst. Het jaarverslag wordt aan het
eind van het schoolseizoen gemaild en ook op de website geplaatst.
De GMR
De GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) bestaat sinds 24 april 2006. Vanuit elke
school hebben een personeelslid en een ouder zitting in deze raad, dit is een afvaardiging vanuit
de MR. De GMR doet voor de zogenoemde boven-schoolse zaken dat wat de MR doet op de
Hoeksteen. Zij vergaderen 4x per jaar met het bestuur van EN3 en zij hebben instemmings- en
adviesrecht naar het bestuur op verschillende onderdelen. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken
aan personeelsbeleid, zorg voor leerlingen op de scholen, beschikbare leermiddelen en kwaliteit
van het onderwijs.
Voor het ledenoverzicht verwijzen we u naar de bijlage
De G.M.R. (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) bestaat sinds 24 april 2006. Vanuit elke
school hebben een personeelslid en een ouder zitting in deze raad.

