Introductie MR (MedezeggenschapsRaad) Swentibold
De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een MR te
hebben; zo ook Swentibold. In deze introductie leggen wij uit hoe de MR Swentibold
georganiseerd is.
Binnen onze MR worden de ouders, leerlingen en personeel vertegenwoordigd. De MR
werkzaamheden betreffen met name het innemen van een standpunt ten opzichte van datgene
wat het bestuur of de schooldirectie doet of voorstelt. Eén van de belangrijkste instrumenten
van de MR is de instemming- en adviesbevoegdheid.
De MR Swentibold bestaat uit 4 leden, waarvan 1 de rol van voorzitter invult. 2 Leden
vertegenwoordigen de leerkrachten en 2 leden de ouders. Alle 4 vertegenwoordigen de
leerlingen.
De MR vergadert standaard 6 keer per schooljaar. De directeur van de school is daarbij
aanwezig voor het verstrekken van informatie en/of advies. Ouders en leerkrachten kunnen
op verzoek aanwezig zijn bij een vergadering. Van elke vergadering vindt verslaglegging
plaats. Deze wordt gepubliceerd op de website van de school (www.bs-swentibold.nl  de
school  geledingen).
De MR Swentibold hecht veel waarde aan samenwerking vanuit een positief kritische
houding. Het belang van de leerlingen staat voorop. Daar waar nodig zullen wij ruggespraak
houden met leerlingen, leerkrachten, ouders en/of het bestuur Innovo.
Standaardonderwerpen die besproken worden zijn:
-

Schoolgids
Jaarplan/jaarverslag
Financieel jaarverslag.

Extra onderwerpen voor dit schooljaar (2017-2018):
-

Ouderbetrokkenheid 3.0
Inspectierapport.

Ruime aandacht wordt gegeven aan ingebrachte vragen, verzoeken en voorvallen van ouders,
leerkrachten en/of leerlingen. Hierbij wordt het gemeenschappelijk belang tot verbetering
getoetst.
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Vacatures binnen de MR worden ingevuld op basis van vrijwilligheid voor een periode van 3
schooljaren. Indien de belangstelling groter is dan het aantal vacatures wordt een stemming
onder de ouders gehouden.
De MR voor dit schooljaar bestaat uit de volgende leden:
-

-

Vanuit de leerkrachten:
o Truus van Sloun
o Joyce Brull
Vanuit de ouders:
o Markus Gruisen
o Hans Bijsmans (voorzitter).

Standaard zal de informatieverstrekking vanuit de MR via ISY en/of de website verlopen
(www.bs-swentibold.nl).
Heeft u vragen, voorstellen en/of onderwerpen die interessant zijn voor de MR? Neem dan
contact op met de MR. Daartoe kunt u een e-mail sturen naar mr.swentibold@innovo.nl . Of
contact zoeken via de school (leerkracht, directie). Zij zullen zorgdragen dat de MR met u
contact opneemt.
Alle verzoeken worden met de gepaste discretie in behandeling genomen.

Directeur Swentibold

Voorzitter MR

Roy Bleeser

Hans Bijsmans
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