MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad heeft
inspraak ten aanzien van het beleid van het schoolbestuur, c.q. de
schooldirectie. De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet
Medezeggenschap Onderwijs (WMS), alsook in een MR-reglement.
DOELSTELLINGEN MR
• De MR is een positief-kritische partner bij het verwezenlijken van een
fijne school waar goed onderwijs wordt gegeven en waar kinderen en
leerkrachten met plezier samenwerken.
• De MR fungeert als klankbord voor het management.
• De leden van de MR vertegenwoordigen hun achterban en brengen
desgewenst agendapunten in.
• De MR levert een bijdrage aan het evalueren en eventueel bijstellen van
het beleid van de school.
WERKWIJZE
Om bovengenoemde doelstellingen te bereiken krijgt en vraagt de MR
informatie op van Tangent, de directie van de school, teamleden en van de
ouders. De MR denkt mee, doet voorstellen en brengt gevraagd en
ongevraagd advies uit over alle mogelijke punten die van belang zijn voor

het schoolbeleid. Het is aan het management om die adviezen daadwerkelijk
te betrekken in het schoolbeleid. Indien nodig zal de MR aandacht blijven
vragen voor zaken die volgens de MR verandering behoeven.
De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding, elk van 4
personen. De oudergeleding wordt gekozen uit en door ouders, de
personeelsgeleding uit en door teamleden.
De samenstelling van de MR is als volgt:
Oudergeleding
Anouk van Esch (voorzitter)
Rob van Boxtel
Kadriye Erdogan
Cindy Gerritsen

Personeelsgeleding
Janneke Rosenhart (secretaris)
Hanane Dihi
Angelique van Schaijk
Saskia Maes

De MR heeft in diverse aangelegenheden en beleidszaken binnen de school
instemmingsbevoegdheid. Dat betekent dat het schoolbestuur en/of de
schooldirectie de goedkeuring van de MR nodig heeft om nieuw beleid vast te
stellen of beleid te wijzigen. In bepaalde gevallen heeft de MR
adviesbevoegdheid; dat betekent dat het schoolbestuur en/of de
schooldirectie dan verplicht is het advies van de MR in te winnen en mee te
wegen in haar besluitvorming. Een en ander is vastgelegd in het MRreglement. Ouders en personeelsleden kunnen via de MR daadwerkelijk
inspraak hebben ten aanzien van het beleid van de school.
De MR vergadert ca. 1x per maand; de data staan vermeld op de
schoolkalender en ook in het Stelaertshoeve Journaal. MR-vergaderingen zijn
openbaar voor ouders en personeelsleden, die dan toehoorder zijn.
COMMUNICATIE
Ouders/verzorgers, teamleden en leden Tangent kunnen bij de MR terecht
voor vragen of verzoeken door:
- e-mail te sturen naar info.stelaertshoeve@tangent.nl (vermeld dan t.a.v.
de MR)
- een brief met de gewone post naar het schooladres.
- MR-leden persoonlijk te benaderen.

