Waarom een Medezeggenschapsraad?

Onze speerpunten:
“We geven en hebben vertrouwen; in elkaar, in
onze kinderen, in de ouders en in onszelf”

De Medezeggenschapsraad is er voor u, voor uw
kinderen en voor hun school.
De medezeggenschap zal:
• namens U mee praten
• voor uw kinderen mee denken
• de school ondersteunen door mee te beslissen.

“We verbinden heden en toekomst, we verbinden
mensen, culturen en in onszelf”
“We tonen meesterschap in wat we doen!”

Waar staat de Medezeggenschapsraad
voor?
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We streven ernaar samen beslissingen voor de
school te maken, zodat iedereen zich kan
ontwikkelen tot zijn beste zelf.
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In onze MR-vergaderingen worden er zaken
besproken op organisatorisch niveau.

Me

Denk hierbij concreet aan zaken als:
o personeelsformatie;
o begroting;
o lesmethoden;
o overige ontwikkelingen in en om de school.
Door samenwerking tussen ouders, leerkrachten en
directie houden we rekening met belangen van alle
betrokkenen.
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Mee praten

Over de Medezeggenschapsraad

Adviesrecht
Hoofdlijnen begroting
De MR stelt kritische vragen over de begroting van de
school. Zij kunnen hierop advies uitbrengen.

Instemmingsrecht
Onderwijskundige doelstellingen
Bij MR bijeenkomsten wordt er besloten over nieuwe
leermethodes die worden geïmplementeerd binnen de
school.
Ook bespreken we de Cito resultaten. Aan de hand
hiervan stellen wij ontwikkelpunten op voor de
aankomende periode.

Aanpassen schoolreglement
Alle voorgestelde wijzigingen van de schoolreglementen
worden eerst besproken en ter goedkeuring voorgelegd
aan de MR.

Aanstellen bestuur en directie
De MR geeft advies over de aanstelling en het ontslag
van schoolleiding en leden van het bestuur. Ook geven
we advies over vaststelling of wijziging van de
taakverdeling binnen de schoolleiding, het bestuur en het
managementstatuut. Er is inspraak over de toelating of
verwijdering van leerlingen.

Nieuwbouw en verbouwingen
De MR wordt geconsulteerd over plannen voor
nieuwbouw of verbouwingen die plaats gaan vinden aan
de school.
Ook veranderingen in het onderhoudsschema worden
eerst aan de MR voorgelegd.

Beleid ouderbetrokkenheid
De oudergeleding van de MR spreekt ten alle tijden voor
alle ouders van leerlingen op o.b.s. De Delta. Zij hebben
instemmingsrecht op zaken als: onderwijstijden,
buitenschoolse activiteiten, onder schoolse activiteiten,
besteding van de ouderbijdrage, vaststellen van de
schoolgids en dergelijke.

Samenwerking
Alle activiteiten van de MR zijn op basis van vrijwillige
inzet.
Geen van deze initiatieven zou mogelijk zijn zonder het
tomeloze enthousiasme en de continue inzet van de
leerkrachten, onderwijsassistenten en schoolleiding van
De Delta.
Wij zijn in het bijzonder juf Kelsey, meester Mitchell en juf
Jantine dankbaar voor de fijne samenwerking.
Zonder het vertrouwen en de betrokkenheid van Linda
zouden onze oudergeleding en de personeelsgeleding
een stuk minder efficiënt en succesvol zijn in de uitvoer
van onze taken.

Zelf nalezen?

We hebben een betrokken team:
De oudergeleding bestaat uit 3 ouders en de
personeelsgeleding bestaat uit 3 leerkrachten.
Als Medezeggenschapsraad zijn we altijd op zoek
naar relevante onderwerpen.

Bevoegdheden Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad heeft diverse
bevoegdheden. Deze zijn vastgelegd in artikel 10 tot en
met 16 van de Wet medezeggenschap op Scholen
(WMS).
Plichten van het schoolbestuur van De Delta
In de samenwerking met de Medezeggenschapsraad
heeft de school ook enkele plichten. Deze plichten zijn
vastgelegd in artikel 6 en 8 van de WMS.
Onderlinge afspraken
Iedere Medezeggenschapsraad heeft de vrijheid
onderling bepaalde afspraken te maken. Deze afspraken
staan in het Medezeggenschapsreglement. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan een maximale zittingsduur en de
samenstelling van de raad.

Wil jij graag je steentje bijdragen, heb je een vraag
of een goed idee?
We kijken uit naar je berichtje!

Medezeggenschapsraad
o.b.s. De Delta
Delfland 2
1447AV Purmerend
mr.bsdedelta@opspoor.nl

