
Wat is de MR 
Veel ouders weten niet wat de MR allemaal doet, hier voor alle ouders uitleg over de MR. 

De medezeggenschap van ouders en personeel helpt de school beter besturen. Het medezeggenschapsrecht is geregeld in de 
Wet medezeggenschap op scholen. De verantwoordelijkheid voor het beleid van de school is in handen van het schoolbestuur. 
Dit beleid is meestal van invloed op de leerlingen, het personeel en de ouders. Deze personen kunnen ook invloed uitoefenen 
door middel van de medezeggenschapsraad (MR), die elke school verplicht moet hebben. 

De leden 
Een MR binnen het basisonderwijs bestaat uit ouders en personeelsleden. De verhouding is 50% personeel en 50% ouders. 
Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de medezeggenschapsraad. Als u in de MR van de school van 
uw kind wilt, dan moet u zich verkiesbaar stellen op het moment dat er een vacature is. In het medezeggenschapsreglement van 
de school hoort te staan hoe u zich verkiesbaar kan stellen. U kunt dit reglement opvragen bij de directeur. 
De huidige MR heeft twee leerkrachten (Jorien van der Gragt, Kim Kolenberg) en twee ouders (Sharon Kappelhof en Jochem 
Pennekamp). 
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Informatierecht 

Informatie is noodzakelijk voor openheid binnen 
de school. De MR moet over informatie beschikken 
om te kunnen praten over het beleid en de 
kwaliteit op school. Het informatierecht is dan ook 
een belangrijk recht van de  
medezeggenschapsraad. Het is de taak van het 
schoolbestuur om de MR tijdig te informeren, zo-
dat de MR goed kan functioneren. 

Adviesrecht 

In de wet staat een lijst met zaken waarvoor het 
schoolbestuur in ieder geval het advies van de MR 
moet vragen. U kunt dan denken aan een wijzig-
ing in het lesrooster, vakantieregeling of het 
ontslag van de schoolleiding.              
Het schoolbestuur moet zorgvuldig omgaan met 
het advies van de MR, maar is niet verplicht dit 
advies over te nemen. 

Informatieverstrekking MR Gerardus Majella 
Zowel de agenda als de notulen zijn te vinden op de website van 
Gerardus Majella. 
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