
Beste ouders/verzorgers,  

  
Wij zoeken twee gemotiveerde ouders die zitting willen nemen in onze medezeggenschapsraad.  

Lijkt het u leuk om de MR op de Pniëlschool te komen versterken? 
 

Wat is een MR? 

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad die meepraat over allerlei onderwerpen die met de 
school te maken hebben zoals de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de 

arbeidsomstandigheden. 
De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar gekozen.  

Bij veel beslissingen die het bestuur of de directie nemen moeten zij verplicht de MR te raadplegen. 
Hierbij heeft de MR een adviesrecht, instemmingsrecht of recht op het verkrijgen van informatie. 

(Volgens de Wet Medezeggenschap op Scholen)  

 
  

Wat levert zitting in de MR u op?  

• Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is voor ouders vrijwilligerswerk.  

• U doet kennis op over de achtergrond van de school van uw kind(eren) en de 
schoolorganisatie.   

• U doet ervaring op met het bedenken van beleid inclusief de hobbels die opdoemen wanneer 

dat wordt uitgevoerd; of u past uw elders verworven kennis op dit terrein toe.  

• MR-leden hebben recht op scholing, wat zowel over de regels en praktijk van 

medezeggenschap kan gaan als over onderhandelingen, vergadertechnieken en strategie. Zo 
kunt u ook persoonlijk profijt hebben van extra training en vaardigheden.  

 
 

Wat vragen wij van u?  

• Interesse in schoolbeleid en schoolregels;  

• Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van stukken);  

• Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer 1x per 6 weken);  

• Een kritische én open houding;  

• U vervult de rol van vertegenwoordiger van alle ouders.  
 

  

Lijkt het u wat om de MR te komen versterken? 
Stuurt u dan uiterlijk voor 31 mei 2022 per mail naar adoheny@pnielschool.nl met uw motivatie.  

Als er meer inzendingen zijn, dan zal er een verkiezing plaatsvinden waarbij alle ouders mogen 
stemmen.  

Wilt u eerst met iemand uit onze MR praten, voordat u besluit zich kandidaat te stellen? 

Neem dan contact op met Kristle de Freitas Patricio (moeder Zavi groep 4b) uit de MR.  
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