De MR denkt mee over van alles wat op school speelt en wat
van belang is voor personeel, leerlingen en ouders.
Dit kan bijvoorbeeld gaan over:
• schoolplan
• veiligheid op school
• de christelijke identiteit van de school
• veranderingen in het onderwijs
• zorgplan en passend onderwijs
• communicatie naar buiten
• computeronderwijs (ICT)
• begroting en jaarverslagen
• ouderbijdrage
Heeft u vragen of opmerkingen?
Ewoud Visser
06-21398188
Brigitte Zijlstra
06-53751693
Ina de Jong
06-12730463
Sandra Schouwnaars 06-11735862
Of per e-mail:
OudergeledingMR@emelwerda.nl
Heeft u belangstelling voor deelname aan de
MR oudergeleding?
Stuur een mail naar oudergeledingMR@emelwerda.nl

Oudergeleding
Medezeggenschapsraad
Emelwerda College

De medezeggenschapsraad
Wat is de MR
Op het Emelwerda College is een Medezeggenschapsraad,
of afgekort de MR, actief.
De MR op school is vergelijkbaar met de Ondernemingsraad
van een bedrijf.
De MR is de wettelijke tegenhanger van het bestuur
en de directie.
Voor veel belangrijke beslissingen zal het bestuur de MR
moeten raadplegen voor advies of instemming.
Dit is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen
(WMS)
De MR bestaat uit een personeelsgeleding, een leerling-geleding en een oudergeleding.
De MR van het Emelwerda College kan bestaan uit
20 personen: 10 personeelsleden, 5 ouders en 5 leerlingen.

Wat doet de MR
Over alles wat de school, het personeel, de leerlingen en de
ouders aangaat, mag de MR meebeslissen, dan wel advies
uitbrengen.
De MR mag over allerlei zaken een mening vormen en die
gevraagd of ongevraagd aan de orde stellen.
Is MR- lid zijn leuk
Lid zijn van de MR brengt je dichter bij de school.
Op een formelere manier ben je bezig met toepassing van
beleid en de wijze van uitvoering.
Er wordt 5 maal per jaar vergaderd met alle geledingen.
Vooraf vergadert de oudergeleding ook om een eigen mening
te vormen.
Natuurlijk moeten hiervoor stukken worden doorgenomen.
Wil je meer betrokken zijn bij, en invloed hebben op het beleid
van de school dan is het zeker leuk om lid te zijn van de MR.

