Waarom is de MR belangrijk?

Als u ideeën heeft of klachten over
regelingen op school, laat dat even weten.
U kunt de leden van de MR helpen kritisch
naar het schoolbeleid te blijven kijken door
ze op de hoogte te houden. U heeft toch
ook wel ideeën over de regels die zijn
opgesteld? U kunt uw stem laten horen.

Uw kind zit hier op school. Daardoor krijgen
u en uw kind te maken met regels die de
schoolleiding heeft opgesteld. U krijgt
bijvoorbeeld te maken met lestijden, met
vrije dagen, met lesmethoden en
begeleiding van leerlingen.

De medezeggenschapsraad
In de medezeggenschapsraad kunt u
meepraten over het beleid van de school.
De MR controleert het dagelijks bestuur van
de school en kijkt of de directie ook genoeg
rekening houdt met de belangen van het
personeel en de ouders (en dus met de
belangen van onze kinderen, hier op
school).
In de MR hebben we het bijvoorbeeld over
vernieuwingen in het onderwijs, de keuze
van nieuwe lesmethodes, hoe de financiën
per schooljaar verdeeld worden, de vraag
hoe er met uw vragen en opmerkingen moet
worden omgegaan en de manier waarop u
kunt meehelpen in het onderwijs en bij
andere activiteiten.
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Zo doet u mee, zo helpt u de school goed te
besturen en de belangen van ouders en
leerlingen te behartigen. U helpt er
bovendien uw kinderen mee: vooral zij
profiteren van een goede school!

Alle zaken die van tevoren door de directie
geregeld zijn, zijn ook in de MR besproken
en kunnen daar opnieuw besproken
worden.
Soms geeft de MR alleen advies over
beleidszaken. In andere gevallen is de
instemming van de MR nodig om iets te
regelen. Als de MR een regeling niet goed
vindt, moet de directie opnieuw naar dat
beleid kijken en aangeven wat ze wil
veranderen en waarom. In de wet is precies
geregeld over welke zaken de MR mag
adviseren en met welke zaken de MR mag
of moet instemmen.
De MR mag ook ongevraagd advies geven.
Dat kan zijn omdat ouders vragen hebben
gesteld, dat kan zijn omdat iets is
opgevallen of omdat de MR iets geregeld
wil zien.

2

3

Wie kan ik aanspreken?
In de MR op onze school zitten 3 ouders en
3 personeelsleden. In de wet is geregeld dat
zowel ouders als personeelsleden in de MR
moeten zitten. Op onze school zijn de leden
van de MR namens de ouders:
- Rik Zwiers:
voorzitter, vader van Fayen en Yari

- Ruben Hundscheid:
penningmeester, vader van Lieke. Naud en Tess

- Joyce Habets:
lid, moeder van Fenn

Namens het team zitten in de MR:
- Yaelle Pranger:
secretaris, leerkracht groep 4

- Rianne Sporken:
vice-secretaris, leerkracht groep 3

U kunt ons natuurlijk altijd even aanspreken
op school of thuis, maar een mailtje naar
MR@bsfranspostma.nl werkt ook.

BS Frans Postma heeft een
medezeggenschapsraad

Kan ik meepraten?
Natuurlijk kunt u meepraten. Als ouder kunt
u zich verkiesbaar stellen. De leden van de
MR worden gekozen voor een periode van
4 jaar. Na die periode zullen er verkiezingen
gehouden worden voor de oudergeleding
van de MR. U kunt uw naam achterlaten bij
een van de leden van de MR.
Basisschool Frans Postma
t.a.v. de Medezeggenschapsraad
Merwedestraat 16
6413 VV Heerlen

- Tanja Hansen:
leerkracht groep 8

MR@bsfranspostma.nl

Wat doet de MR?

-Ton van de Boorn,
directeur, woont de MR-vergaderingen bij als
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adviseur.

- Jean Rinkens,

Wie kan ik aanspreken?

schoolleider in opleiding, woont in het kader van
zijn opleiding samen met de directeur de
vergaderingen bij als adviseur.
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