Gezocht, kandida(a)t(en) oudergeleding
medezeggenschapsraad (MR) sept.2018
Iedere school heeft verplicht een MR. Dit is wettelijk geregeld in de wet Medezeggenschap op scholen.
De MR van De Keyzer bestaat uit maximaal veertien leden van wie zowel de personeelsgeleding (PMR) als de
oudergeleding (OMR) door minimaal vijf en maximaal zeven leden vertegenwoordigd worden.
Wat doet een MR zoal?
De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken. Voorbeelden hiervan
zijn; de beleidsplannen en kwaliteit van, alsmede verbeteringen in het onderwijs op de school van uw kind,
de jaarlijkse begroting, de keuze van een lesmethode, bestuurlijke samenwerking, het vaststellen van de
schoolvakanties en de (rooster)vrije dagen, de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het
onderwijs en/of (buiten)schoolse activiteiten (met dit laatste wordt niet de invulling van bijvoorbeeld een
schoolreisje bedoeld!) en nog veel meer om hier op te sommen.
De MR van De Keyzer komt jaarlijks zo’n zes tot acht keer bij elkaar. De vergaderdata worden aan het begin
van het schooljaar bekend gemaakt.
De directeur, die overigens geen lid is van de MR, is doorgaans ook aanwezig bij de vergaderingen.
In principe heeft men als lid van de MR, zitting voor een periode van drie jaar.
Aan het einde van het schooljaar 2017-2018 waren er drie ouders, te weten de heer Servie Beekmans en de
dames Angelique Ligtvoet en Natasja van Lieshout, verplicht aftredend. Beide dames hebben zich herkiesbaar gesteld. Dit betekend dat er binnen de OMR sowieso één plaats vacant is. Alle ouders met één of meer
leerling(en) op het SO en/of VSO De Keyzer kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR.
Wilt u meedenken en meepraten als lid van de MR? Stuur dan, uiterlijk vrijdag 7 september 2018, een email
naar mr@sgdekeyzer.nl. Zet in het onderwerp MR-kandidaat ouders.
Beschrijf kort wie u bent en waarom u lid wilt worden, voor het geval er verkiezingen gehouden moeten
worden. Vermeldt in de email welk kind van u op De Keyzer zit en in welke groep/klas hij of zij het lopende
schooljaar zit. Vermeldt ook uw persoonlijke gegevens. (naam, adres, woonplaats en telefoonnummer)
Als er meerdere ouders zich beschikbaar stellen, dan zal er in de week van 17 september 2018 een verkiezing
worden gehouden. Alle kandidaten (inclusief de herkiesbare kandidaten) worden dan schriftelijk voorgesteld
aan hun achterban, met de vraag aan hen om hun voorkeur kenbaar te maken. Meer informatie hierover
volgt als er verkiezingen gehouden moeten worden.
Wilt u meer informatie over deelname in de MR, stuur dan een email met uw vragen naar mr@sgdekeyzer.nl
of neem contact op met de secretaris van de MR, mevrouw Bea Mieris via bmieris@sgdekeyzer.nl.
Namens alle leden van MR De Keyzer, alvast bedankt!
Rob Huijsdens
namens de oudergeleding

