NIEUW ALGEMEEN LID MR EN GMR
MR
De MR van OBS de Wierde zoekt per direct een nieuw algemeen lid.
Taken van een algemeen lid zijn:
• Deelnemen aan vergaderingen 6 x per jaar, kennis nemen van agenda en
notulen omtrent vergaderingen
• Op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen binnen de school:
informatie teamoverleg en mededelingen IKC de Wierde
• Deelname zakelijke ouderavond 1 x per jaar
• Adviserende en instemmende rol in diverse schoolse zaken
https://www.poraad.nl/themas/medezeggenschap/rollen-enverantwoordelijkheden/medezeggenschapsraad-mr
https://voo.nl/kennisbank/medezeggenschap-in-de-praktijk/dagelijks-bestuur
GMR
Tevens zoekt de MR een lid die OBS de Wierde kan representeren in de
Gemeenschappelijke Medezeggenschap Rraad (GMR).
Dit is de vertegenwoordiger van ouders en personeel op bestuursniveau. Hier
komen vertegenwoordigers van alle scholen binnen L&E samen.
https://voo.nl/kennisbank/wet-medezeggenschap-op-scholenwms/gemeenschappelijke-medezeggenschapsraad

Voor meer info of aanmelding, mailen of bellen:
Mirjam de Rijcke (voorzitter MR)
mderijcke@orkz.net, 06 46121373

Medezeggenschapsraad (MR)
Iedere school hoort een MR te hebben. Deze bestaat uit personeelsleden,
ouders en in het voortgezet onderwijs ook uit leerlingen van dertien jaar of
ouder. De MR praat met het schoolbestuur over onder meer de begroting van
de school.
Rechten, bevoegdheden, plichten
De MR hoort jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het schoolbestuur te
ontvangen zodat het op de hoogte is van de hoofdlijnen van het
onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat.
De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige
doelstellingen van een school. Dat betekent deze doelstellingen alleen met
instemming door de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd.
Instemmingsrecht heeft de MR ook bij plannen voor fuseren met een andere
school, bij het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement en het beleid
dat de school heeft om ouders op school te laten helpen.
De MR heeft het recht het bestuur te adviseren over de hoofdlijnen van de
begroting en over de aanstelling of ontslag van de schoolleiding, over
nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de school.
Alle bevoegdheden van de MR en haar geledingen zijn vastgelegd in artikel 10
tot en met 16 van de Wet medezeggenschap op Scholen (WMS). De plichten
van het schoolbestuur hierbij staan in artikel 6 en 8 van de wet. In het
medezeggenschapsreglement van een MR is vastgelegd hoe vaak de MR van
samenstelling wisselt en hoe lang iemand zitting kan nemen in de MR. Vaak
geldt een zittingsduur van drie jaar.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Een bestuur met meerdere scholen, heeft ook een Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad. Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals
het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn
voor alle of een meerderheid van de scholen van een schoolbestuur. Leden zijn
personeelsleden van de diverse scholen, ouders en in het voortgezet onderwijs
ook leerlingen ouder dan 13 jaar. Personeelsleden van een school kiezen de
personeelsleden die in de MR zitting nemen, ouders kiezen de ouders,
leerlingen kiezen de leerlingen.
Rechten, bevoegdheden, plichten
Zowel de bevoegdheden van de GMR en haar geledingen zijn vastgelegd in de
wet. OOk de plichten van het schoolbestuur staan hierbij beschreven. In het
medezeggenschapsreglement van een MR is vastgelegd hoe vaak de MR van
samenstelling wisselt en hoe lang iemand zitting kan nemen in de MR. Vaak
geldt een zittingsduur van drie jaar.

