Toelichting Medezeggenschapsraad
Wat is de MR?
De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een
Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor
medezeggenschap, voor inspraak. De MR denkt mee, praat mee en adviseert over het schoolbeleid.
Doel van de MR is het optimaal functioneren van de school. De MR is een orgaan dat zowel de ouders
als het personeel vertegenwoordigt. De MR neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van
datgene wat de schooldirectie op verschillende beleidsthema’s doet.
Het Baken is onderdeel van de Laurentius Stichting en dat betekent dat de medezeggenschap is
verdeeld in een schools- en een bovenschools deel. Het overleg over schoolse zaken vindt plaats
tussen de directie van het Baken en de MR. Voor bovenschoolse zaken wordt er overleg gevoerd
tussen de directie van de Laurentius Stichting en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
(GMR). Hierin is de MR van Het Baken ook vertegenwoordigd.
Wat doet de MR?
De MR praat niet alleen mee, maar heeft wettelijk ook twee vormen van recht in de besluitvorming: het
adviesrecht en het instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet
reageren op elk advies dat de MR geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het
betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor
beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van
de MR dergelijke besluiten niet nemen.
De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de
school. Denk hierbij aan wijzigingen in het schoolplan, het zorgplan, het schoolreglement en beleid
ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijn.
De MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:
 Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag;
 De taakverdeling binnen de schoolleiding;
 Het vakantierooster;
 Belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school.
De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. Verreweg de meeste
bevoegdheden worden door de MR als geheel uitgeoefend. Maar soms wordt een besluit genomen
dat voor de ene geleding zwaarder telt dan voor de andere. In dat geval heeft de één meestal
instemmingsrecht en de ander adviesrecht.
Kan ik lid worden van de MR?
Een MR-lid zit in principe vier jaar in de MR. Na die periode worden verkiezingen uitgeschreven.
Iedere ouder en leerkracht kan zich kandidaat stellen. Een aftredend lid kan zich herkiesbaar stellen.
Als u enthousiast bent en graag uw steentje bijdraagt aan het welzijn van Het Baken dan kunt zich
kandidaat stellen zodra er verkiezingen worden uitgeschreven. Verkiezingen worden o.a. via de
nieuwsflits en via posters in de school onder de aandacht gebracht.

