Bent U de nieuwe SCHAKEL voor de
Medezeggenschapsraad?
Ouderkerk aan den IJssel, 27 maart 2019
Beste ouders/verzorgers,
Wilt u meedenken, meepraten en meebeslissen over het beleid van het bestuur van De Schakel?
Vindt u het belangrijk meer te weten over de Stichting Onderwijs Primair?
Bent u geïnteresseerd, betrokken en nieuwsgierig?
De Medezeggenschapsraad (MR) is op zoek naar een nieuw lid voor de oudergeleding voor tenminste een
zittingstermijn van 2 jaar.
De MR is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de
school. De MR heeft, naast een adviserende, ook weleens een beslissende rol in beleidszaken.
Een aantal voorbeelden van zaken die besproken kunnen worden in de MR zijn:









De hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage
Vaststelling van de onderwijstijden
Vaststelling van de schoolgids
De wijze waarop invulling wordt gegeven aan het continurooster
Lesmethodes
Vaststellen of wijzigen van een schoolreglement
Vaststellen van het schoolplan en zorgplan - hierin staan plannen van de school voor de komende jaren
wat betreft bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan zorgleerlingen

De MR bestaat uit 6 leden, drie leerkrachten: Angelique Westgeest-Verbeek, Rianne ter Haar en Ellen Rehorst,
drie ouders: Brigitte van der Spek, Myrna Smit en Thessa van den Berg.
De zitttingstermijnen van Brigitte van der Spek en Myrna Smit lopen komende periode af (maart en mei). Brigitte
van der Spek heeft aangegeven zich herkiesbaar te stellen. Myrna Smit zal haar functie per mei neerleggen. Dit
betekent dat de oudergeleding van de MR opzoek is naar een nieuwe lid. Heeft u interesse, dan kunt u zich
kandidaat stellen door een e-mail te sturen naar mr.schakel@onderwijsprimair.nl. Wanneer zich twee of meer
kandidaten melden, zullen er in mei 2019 verkiezingen plaatsvinden.
De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Elke vergadering duurt ongeveer 2 uur. Daarnaast heeft u tijd nodig
om vergaderingstukken te lezen en vergaderingen voor te bereiden. Mogelijk is er ook tijd nodig voor het volgen
van een MR-cursus.
U zit in de MR namens de ouders van de school en het is van belang om te weten wat er onder ouders speelt.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.
U kunt zich tot en met 12 april 2019 kandidaat stellen door een e-mailt te sturen naar:
mr.schakel@onderwijsprimair.nl.

Met vriendelijke groet,
De Medezeggenschapsraad

