Gezocht: ouders die zitting willen nemen in de
medezeggenschapsraad Kameleon.
Met ingang van het nieuwe schooljaar 2015-2016 start
de Kameleon. Dan wordt ook een nieuwe
medezeggenschapsraad (MR) samengesteld.

Wat is een MR?
De MR vormt een schakel tussen ouders, personeel en directie. Als lid van de MR ben je actief
betrokken bij de besluitvorming over het beleid van de Kameleon. Je praat mee over allerlei
onderwerpen die met de school en het onderwijs te maken hebben. De directeur luistert naar de
argumenten en samen verbetert je de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw
en de arbeidsomstandigheden. De MR op een basisschool bestaat uit een vertegenwoordiging van
personeelsleden en ouders. Op de Kameleon zal de MR uit drie personeelsleden en drie ouders
bestaan.

Welke bevoegdheden heeft een MR?
De schooldirecteur kan niet zomaar zijn gang gaan op school: voor heel wat belangrijke
beslissingen is de directeur verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat moet
gebeuren via de MR, staat in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).
Er zijn verschillende soorten beslissingen:
• die waarover de MR eerst advies moet geven;
• die waarvoor instemming van de MR vereist is;
• die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.

Wat levert zitting in de MR je op?
Zitting nemen in de MR is voor ouders vrijwilligerswerk. Je doet kennis op over de achtergronden
van de school van jouw kind(eren) en de schoolorganisatie. Je mag meedenken over een aantal
zaken die op school wordt uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld de schooltijden, lesmethodes,
groepsindelingen enz. U helpt mee bij het bedenken van oplossingen als er problemen zijn.
MR-leden hebben recht op scholing, wat zowel over de regels en praktijk van medezeggenschap
kan gaan als over onderhandelingen, vergadertechnieken en strategie. Zo kun je ook persoonlijk
profijt hebben van extra training en vaardigheden.

Wat vragen wij van jou?
• Interesse in schoolbeleid en schoolregels.
• Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van stukken). In een
schooljaar vergadert de MR gemiddeld 6 keer. De vergaderingen duren gemiddeld 2 uur.
• Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen.
• Een kritische én open houding.
•Als je lid bent van de MR, is de zittingsduur 3 jaar. Tijdens deze periode van 3 jaar moet je kind op
school zitten.

Lijkt het je wat om de MR komen te versterken?
Mail dan je belangstelling voor 1 juni 2015 naar 
prinsedaniel@gmail.com
.
Verdere procedure
Als er meer dan drie kandidaten zijn, worden er verkiezingen georganiseerd. De verkiesbare ouders
geven in een korte motivatie aan waarom ze graag in de MR willen. Alle ouders ontvangen aan het
begin nieuwe schooljaar een stembiljet en de kandidatenlijst. Zijn er drie kandidaten, dan worden
er geen verkiezingen uitgeschreven. De beschikbare kandidaten worden benoemd in de nieuwe
MR.

