Aan:

Alle ouders / verzorgers van leerlingen van Basisschool De Opstap

Van:

Medezeggenschapsraad Basisschool De Opstap

Betreft:

MR verkiezingen 2017

Geachte ouders / verzorgers

Brunssum, 30 maart 2017

Op elke school in Nederland functioneert een Medezeggenschapsraad, hierna MR genoemd.
De MR vertegenwoordigt de belangen van de partijen die in school aanwezig zijn. Dit zijn
kinderen, ouders en personeel. Het is de taak van de MR er voor te zorgen dat ouders en
leerkrachten in staat worden gesteld zijn of haar belangen bij de MR aan te kaarten,
gezichtspunten toe te lichten en deze desnoods te verdedigen.
Bij de uitvoering van het MR-werk staat het innemen van standpunten ten opzichte van
datgene, wat het schoolbestuur doet, centraal. Het gaat erom hoe de MR oordeelt over de
beleidsvoorstellen van het schoolbestuur. Daarbij kan de MR ook met eigen voorstellen
komen.
In de wet MEDEZEGGENSCHAP zijn de instelling, taken en bevoegdheden van de MR
geregeld. Een MR is samengesteld uit een afvaardiging van ouders en een afvaardiging van
personeel. Momenteel bestaat onze MR uit de volgende leden:
Namens het personeel:

Namens de ouders:

Meester Henk

Mevrouw Bezemer

Juffrouw Nicole

Meneer Hendriks

Juffrouw Anita

Meneer Muller

Mevr. Pastoor, directrice van de school, is adviserend lid.
Beide afvaardigingen in de MR hebben zowel instemmings-als adviesrechten. In de wet staat
precies aangegeven over welke zaken instemming of advies moet worden uitgebracht. Zaken
waarbij instemmingsbevoegdheid geldt kan een schoolbestuur pas uitvoeren als de MR
hiermee heeft ingestemd. Meer informatie m.b.t. de taken en bevoegdheden van de MR
kunt u vinden op: http//www.wetten.nl/Wet medezeggenschap op scholen
Met ingang van het nieuwe schooljaar, 2017 - 2018, zal mevrouw Bezemer aftreden. Langs
deze weg willen wij belangstellenden in de gelegenheid brengen om zich kandidaat te stellen
voor de aanstaande plaats die vrij komt in onze MR. Uw eventuele kandidatuur kunt u
kenbaar maken d. m. v. invulling van bijgevoegd formulier dat u bij bovengenoemde
leerkrachten of ouders kunt afgeven. Bij hen kunt u ook terecht voor vragen of informatie.
Uiterlijke inleverdatum is: 20 april 2017
De Medezeggenschapsraad van Basisschool De Opstap

Aan de MR van Basisschool de Opstap,

Ondergetekende,
Naam:
Adres:

Stelt zich kandidaat voor het lidmaatschap van de MR.

Hij /Zij is ouder van een of meer kinderen die op deze basisschool zitten,
(naam kind of kinderen en de groepen waarin zij zitten)
Naam

groep

Naam

groep

Naam

groep

2017
Plaats

datum

handtekening

