Vacature
Twee gemotiveerde ouders voor de
Medezeggenschapsraad
De Baanbreker is m.i.v. het schooljaar 2020-2021 op zoek naar twee nieuwe gemotiveerde
ouders die mee willen denken over hoe we De Baanbreker nog meer kunnen verbeteren.
Wat is een Medezeggenschapsraad (MR)?
Iedere school heeft een MR, deze praat mee over allerlei onderwerpen die te maken hebben
met de school en het onderwijs. Een MR bestaat altijd uit ouders en personeel.
Welke bevoegdheden heeft een MR?
De MR heeft een belangrijke positie binnen de organisatie. Bij veel beslissingen die het
bestuur of de directie neemt, is het verplicht om ouders en het personeel te raadplegen. Dit
gebeurt via de Medezeggenschapsraad, dit is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op
Scholen (WMS).
Er zijn verschillende soorten beslissingen, zoals:
❏ die waarover de MR advies geeft,
❏ die waarvoor van de MR instemming is vereist, en
❏ die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.
De MR van De Baanbreker
Deze bestaat uit twee personeelsleden en twee ouders. Ook hebben wij een Leerlingenraad
waar wij regelmatig overleg mee hebben. Gezamenlijk werken wij mee aan het verbeteren
van de school en het onderwijs. De afgelopen drie jaar hebben twee ouders zich actief
ingezet en maken nu plaats voor twee nieuwe ouders.
Wat verwachten wij van u?
❏ Betrokkenheid bij de kwaliteit van De Baanbreker en het onderwijs.
❏ Interesse in schoolbeleid en schoolregels.
❏ Affiniteit met vergaderen en lezen van stukken.
❏ Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (6 keer per schooljaar).
❏ Een kritische én open houding.

Wat levert het u op?
Zitting nemen in de MR is voor ouders vrijwilligerswerk. U krijgt meer inzicht in het onderwijs
en de organisatie van de school van uw kind(eren). Ook doet u ervaring op met het
bedenken en controleren van het beleid.
MR-leden hebben recht op scholing. Bijvoorbeeld over de regels en de praktijk van
medezeggenschap, onderhandelen, vergadertechnieken en strategie.
Zo heeft u ook persoonlijk profijt van extra training en vaardigheden.
Spreekt deze functie u aan en wilt u de MR komen versterken?
Stuurt u dan een mail, waarin u zich kort voorstelt naar mr@svp-debaanbreker.nl
Vervolgens zullen wij contact met u opnemen.
Voor vragen kunt u ook bellen naar:
Elly Slagter
06-39266363
Marten Kersten
06-39266241
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