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Verkiezingen voor de MR van OBS “de Stelling”
Wat doet de Medezeggenschapsraad?
Iedere basisschool, dus ook de onze, heeft een Medezeggenschapsraad. Hierin zitten ouders en
leerkrachten. De MR heeft over de in de Wet Medezeggenschap Onderwijs geregelde onderwerpen
op een bepaalde manier iets te zeggen. De MR is bevoegd om over punten die met de school te
maken hebben te praten en adviezen te geven aan het schoolbestuur. Verder is het schoolbestuur
verplicht om over bepaalde zaken advies te vragen aan de MR voordat zij een beslissing nemen. In
bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij de vaststelling van het schoolplan en schoolgids is het zelfs nodig
dat de MR het er mee eens is dat die beslissing wordt genomen.
De MR vergadert ongeveer 8 keer per schooljaar. Op elke agenda staan een aantal vaste punten en
er worden actuele dingen die op dat moment spelen besproken. De MR probeert zich te verdiepen in
het tot stand komen van het beleid.
Elke MR vergadering start met een gezamenlijk deel met de Oudervereniging (OV).
In de oudergeleding van de MR hadden het afgelopen jaar de volgende personen zitting:
René de Groot (voorzitter)
Cornelia Haasdijk
Karin Mulder
De personeelsgeleding bestaat uit:
Sandra Graafstra-van der Wiel
Henriëtte Moek
Sicco Dekker (secretariaat)
Elke drie jaar treden de MR leden af, bij akkoord van de betreffende personen, zijn ze herkiesbaar.
Komt er een tussentijdse vacature, dan kan iemand tijdelijk benoemd worden tot de volgende
verkiezing.
Er is dit jaar één ouder aftredend en herkiesbaar: Karin Mulder.
Mocht u zich als kandidaat voor de MR willen opgeven, dan kunt u voor uiterlijk donderdag 1
december een mail sturen naar Sicco Dekker (secretariaat MR, sicco.dekker@comprix.nl ) of naar
Nynke van der Zijl (directie, directie.destelling@comprix.nl. )
Als er meer dan één kandidaat is, volgen er verkiezingen.
Voor meer informatie over de MR kunt u zich wenden tot de voorzitter, René de Groot
of Nynke van der Zijl
Met vriendelijke groet,
De MR van OBS de Stelling

