Meepraten op school? In de
medezeggenschapsraad natuurlijk!

‘Ook op onze school is er een medezeggenschapsraad (MR). Waarom is deelname aan de MR
belangrijk voor de ouders, de leerlingen en de school?’ Veel handige informatie op een rij.

Wat is een medezeggenschapsraad (MR)?

Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) een MR
instellen. In het basisonderwijs bestaat de MR uit een personeels- en oudergeleding. In het
voortgezet onderwijs is er naast een personeelsgeleding een ouder/ leerlingengeleding. Ouders en
leerlingen vormen daar samen de helft van de MR.

Wie mogen er lid worden?
Alle ouders met een kind op school kunnen in beginsel in de MR worden gekozen zonder dat er
bepaalde eisen aan hen mogen worden gesteld. De teamleden kiezen de personeelsgeleding, de
ouders de oudergeleding en bij het voortgezet onderwijs kiezen de leerlingen hun
vertegenwoordigers.

Wat doet een MR?
De MR denkt mee met het bestuur, toetst zijn besluiten, heeft bij bepaalde besluiten instemmingsof adviesrecht, is medeverantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en het team en bewaakt
mede de kwaliteit van het onderwijs.

Wie doet wat in de MR?
Binnen de MR is meestal een aantal taken onderverdeeld in verschillende functies: voorzitter,
secretaris en eventueel penningmeester. Ieder MR-lid heeft zijn eigen taken en
verantwoordelijkheden.

Wat zijn de bevoegdheden van de MR?
Wanneer het schoolbestuur besluiten neemt, moet het voor bepaalde zaken eerst de mening van
de MR vragen. In bepaalde gevallen heeft het bestuur de instemming of het advies van de MR
nodig. In de Wms en het MR-reglement staan alle bevoegdheden van de MR omschreven.
OUDERS VAN WAARDE heeft een modelreglement voor de medezeggenschapsraden.

Waarom zou u in de MR gaan?
Als MR-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op de school van uw kind.
U bent nauw betrokken bij de school, u kunt meepraten en –beslissen over het beleid, krijgt meer
contact met andere ouders, het team en het bestuur en u doet een schat aan ervaring op. Vooral
na de invoering van lumpsum in het basisonderwijs en nu steeds meer verantwoordelijkheden door
de overheid worden overgedragen aan het bevoegd gezag, is een deskundige en goed
functionerende (G)MR van groot belang.

Welke bevoegdheden heeft een GMR?
Besturen met meer scholen hebben een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
Daarmee kan het bevoegd gezag in een keer zaken die voor de meerderheid van de scholen van
gemeenschappelijk belang zijn afhandelen met de GMR, zonder dat alle afzonderlijke MR’en
moeten worden geraadpleegd. Vaak zit van elke MR één afgevaardigde in de GMR maar dit is niet
verplicht. De GMR mag alleen zaken behandelen die voor de meerderheid van de scholen van
gemeenschappelijk belang zijn. Van een gemeenschappelijk belang is geen sprake als de situaties
op de verschillende scholen met betrekking tot één onderwerp sterk van elkaar verschillen, zoals
bijvoorbeeld bij het overblijven.

Ondersteuning (G)MR
Meestal verloopt het contact en de samenwerking tussen (G)MR, directie en bestuur goed. Soms
kan er ook een flink geschil ontstaan. Als MR moet je daarom precies weten wat je rechten en
plichten zijn, goed op de hoogte zijn van ontwikkelingen in het onderwijs en stevig in je schoenen
staan om de belangen van ouders te kunnen behartigen. Aansluiting bij de oudervereniging zorgt
dat een MR nog beter beslagen ten ijs komt.

Scholen die aangesloten zijn bij OUDERS VAN WAARDE kunnen gratis allerlei handige
brochures downloaden en met hoge korting deelnemen aan cursussen. Zie www.ouders.net. Tip!
Bestel de powerpoint ‘Medezeggenschap? Ook voor u!’; een beknopte en handige powerpoint om
nieuwe leden van de medezeggenschapsraad (MR) of ouderraad (OR), het team, ouders of andere
betrokkenen te informeren over de MR. Voor aangesloten scholen van OUDERS VAN WAARDE
gratis te downloaden via de VIP-scholenpagina op onze site.

Wilt u meer weten over de MR of andere mogelijkheden van ouderparticipatie? Dan zijn de
volgende brochures voor u interessant: ‘Ouderbetrokkenheid’ en ‘Dit is de MR’. Te bestellen via
www.ouders.net of (0343) 513434. Via de site zijn nog veel meer gratis folders en brochures over
deze onderwerpen te downloaden.

Thuis&School E-nieuws, onze maandelijkse (gratis!) digitale nieuwsbrief over opvoeding en
onderwijs, geeft regelmatig leuke informatie en tips over medezeggenschap.
Aanmelden kan op www.ouders.net.
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OUDERS VAN WAARDE is de landelijke organisatie van en voor ouders, ouder- en
medezeggenschapsraden in het christelijk, katholiek en oecumenisch onderwijs. Kijk voor meer informatie
op www.ouders.net.
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