
Een inkijkje in de MR! 

Wat doet de MR?  

Iedere basisschool hoort een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De 

MR bestaat uit ouders en personeelsleden. De medezeggenschap op De 

Bouwsteen is geregeld in een officieel goedgekeurd reglement. Onze MR 

werkt actief mee aan de ontwikkeling van de school. Het reglement geeft 

nauwkeurig aan in welke gevallen de MR het recht tot instemming of tot 

advies heeft en welke geleding (ouder en/of personeel) welk recht heeft. 

Wanneer je als ouder in de MR zit, mag je in principe elk onderwerp 

betreffende het beleid van de school ter sprake brengen. Het is natuurlijk 

niet de bedoeling dat er problemen met individuele leerlingen of 

leerkrachten worden besproken, maar je kunt schoolbrede zaken waar je 

zorgen of ideeën over hebt op de agenda laten zetten. Hieronder staat een 

aantal voorbeelden van zaken die besproken kunnen worden in de MR en 

waarin de MR instemmingsrecht heeft: 

● de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage 

● vaststelling van de onderwijstijd 

● vaststelling van de schoolgids  

● vaststellen van het schoolplan en zorgplan – hierin staan plannen 

van de school voor de komende jaren wat betreft bijvoorbeeld 

onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan zorgleerlingen 

Bij deze onderwerpen kan de MR besluiten, om voor een goede afweging, 

haar achterban te raadplegen, zoals dit bijvoorbeeld bij het wijzigingen 

van de schooltijd rondom invulling van de middagpauze is gedaan. 

Naast zaken waar je als MR officieel instemmingsrecht over hebt, mag je 

als MR ook advies uitbrengen. Je kunt veel zaken ter sprake brengen. Het 

komt er vaak op neer dat er allerlei zaken besproken of bediscussieerd 

worden. Denk bijvoorbeeld aan: 

● de verkeersveiligheid rondom de school 

● de invulling van het Kerstfeest  

● omgaan met pestgedrag (het pestprotocol) 

  

https://www.jmouders.nl/school/?utm_source=school&utm_medium=url&utm_campaign=wpk_keywords


Dan nu de MR van de Bouwsteen? 

Op onze school bestaat de MR uit vier ouders en vier leerkrachten, die vijf 

tot zes keer per jaar met elkaar vergaderen over de bovengenoemde 

onderwerpen. Onze directeur, Renate Vliet is bij de vergaderingen als 

adviseur aanwezig. Dit schooljaar bestaat de MR uit de volgende leden: 

namens de oudergeleding hebben Wilco van Straten (voorzitter), Nicole 

Boudewijns-Bezemer, Patricia Riesmeijer en Arco Bijl zitting in de MR, 

namens het personeel Marcelle Nieuwstraten, Sandra Achterberg, Cynthia 

Preesman en Willy Koster-Kranendonk. 

Waarover hebben wij meegedacht? 

In het schooljaar 2018 - 2019 is in de MR onder andere gesproken over de 

schooltijden, gelden passend onderwijs en werkdrukverlichting, het 

bezoek aan andere scholen door de leerkrachten, de trendanalyse, het 

schoolzwemmen en onderhoud gebouwen.  

Meer informatie? 

Op de website zijn de notulen van de vergaderingen van de MR terug te 

vinden en nadere informatie over de ouder- en personeelsgeleding. Hebt u 

een vraag, schroom niet om één van de MR-leden aan te spreken of een 

mail te sturen naar  

wilcovanstraten@gmail.com of s.achterberg@csgdewaard.nl 
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