MR-INFOBULLETIN 10 april 2018
Handel, 11 april 2018
Geachte ouders,
De termijn waarvoor Bregje Swanenberg in de Medezeggenschapsraad (MR) is gekozen,
is in mei 2018 verstreken.
Bregje is aftredend en eventueel herkiesbaar.
Bregje heeft aangegeven dat ze andere kandidaten de mogelijkheid wil geven om toe te
treden tot de MR.
Wanneer u zich kandidaat wilt stellen voor de verkiezingen van de MR gelieve dan
onderstaand formulier volledig in te vullen.
Inlevering dient uiterlijk vrijdag 20 april 2018 plaats te vinden door middel van het terug
sturen van dit formulier naar maria.donkers@stichtinggoo.nl
Om iets meer te weten over de taak en inhoud van de MR vindt u verderop een summier
verslag daarover.
Voor eventuele nadere informatie met betrekking tot de taak van de MR kunt u ook contact
opnemen met de leden van de huidige MR. (Zie hiervoor de jaarbijlage)
Uiterste datum van inlevering: vrijdag 20 april 2018

Ondergetekende*:
Naam:……………………………………………………………………….
Adres:……………………………………………………………………….
Postcode:………………………….. Woonplaats:……………………….
Telefoonnummer:………………………………..
stelt zich kandidaat voor de Medezeggenschapsraad van De Havelt.
Datum: …………………………
Handtekening: ……………………………………..
*P.S. Indien beide ouders zich kandidaat willen stellen, kan er een extra formulier
gemaild worden.

Medezeggenschapsraad (MR)
Sinds de invoering van de basisschool is een MR verplicht op elke school.
De MR van De Havelt bestaat uit zes leden, waarvan er drie uit en door de ouders
gekozen worden en drie anderen namens het personeel in de MR zitting nemen.
Gemiddeld zes keer per jaar komen de leden van de MR bij elkaar om beleidstaken te
bespreken. De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school
aangaan.
Er wordt niet gesproken over het functioneren van een individuele leerkracht of een
individuele leerling of ouder.
De MR is bevoegd over allerlei zaken aan het bevoegd gezag (= het schoolbestuur)
voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken.
Voor een aantal zaken heeft het bevoegd gezag de instemming nodig van de MR, terwijl
voor andere zaken om advies gevraagd wordt.
Een paar voorbeelden om dit te verduidelijken:
 Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;
 Vaststelling of wijziging van de schoolgids en het schoolplan;
 Vaststelling of wijziging van regels op het gebied van de veiligheid en de
gezondheid;
 Verandering van de grondslag van de school;
 Fusie van de school met een andere school of wijziging van het beleid ter zake;
 Vaststelling van het beleid met betrekking tot de aanstelling en het ontslag van de
schoolleiding en het overige personeel;
 Vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het toelaten en
verwijderen van leerlingen.
De medezeggenschapsraad waakt dus over het gevoerde en nog te voeren beleid op de
school. Het is een meedenken om de school zo goed mogelijk te laten draaien.
De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar en beginnen in principe
om 19.30 uur.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Aan de scholen die ressorteren onder het bestuur van GOO is een GMR verbonden.
De GMR behandelt zaken op bovenschools niveau

