Wat doet de MR?
Het belangrijkste wat de MR (medezeggenschapsraad) doet is luisteren, adviseren en
instemmen aangaande uiteenlopende zaken die op school spelen.
Het nut van de MR?
Deze kan van bijzonder veel waarde zijn, zeker als het gaat om het functioneren van de
school en het plezier dat onze kinderen op school hebben.
Hoe vaak komt de MR bij elkaar?
De MR komt voor een vergadering 4x per schooljaar bij elkaar. De secretaris zorgt dat er een
agenda met eventuele bijlagen onder de leden verspreid wordt. Op de agenda staan de
notulen, ingekomen stukken, activiteiten van de MR en schoolzaken welke geweest zijn of
nog moeten plaatsvinden. Ingekomen stukken zijn vaak informatieve zaken, maar dit kunnen
ook onderwerpen van ouders zijn die zij aangedragen hebben bij één van de MR leden.
Aan het begin van elke vergadering schuift de directie (Annet en Nicky) aan om zaken vanuit
de leiding te bespreken, daarna vergaderen de ouders en teamleden met elkaar.
Wie kan lid worden van de MR? Een MR periode is voor 3 jaar en na 3 jaar mag men zich
herkiesbaar stellen. Iedereen die ouder/verzorger is van een kind dat de school bezoekt, kan
lid worden van de MR. Zodra er een plaats vrijkomt, wordt u geïnformeerd via de
nieuwsbrief. U kunt zich dan aanmelden als lid van de MR. Afhankelijk van het aantal
aanmeldingen kunt u dan direct als lid zitting nemen of er zal een stemming plaatsvinden.
Er zijn 2 leden vanuit de ouders en 2 leden vanuit het team.
De MR is:
- Een positieve groep ouders en leerkrachten met een duidelijke taak;
- Een uitdaging voor iedereen die actief een bijdrage wil leveren aan het onderwijs op de
Driesprong;
- Een meerwaarde voor de school als ouders/verzorgers de MR ook zien als spreekbuis.
Wie zitten er in de MR?
Anne-Karien (moeder van Jadé en Quinn)
Jessica (moeder van Kristel en Tobias)-voorzitter
Tanja-secretaris
Antonia
Heeft u iets te vragen of melden, spreek ons dan gerust aan.

