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MR	  =	  Inspraak	  
•  ‘Medezeggenschap’	  van	  leerkrachten	  en	  ouders	  over	  beleid	  &	  

uitvoering	  in	  de	  school	  
•  MR	  hee<	  inspraak,	  maar	  bestuur	  maakt	  beleid	  en	  is	  

eindverantwoordelijk.	  De	  direcCe	  voert	  het	  beleid	  uit.	  
Per	  onderwerp:	  
Adviseren:	  vind	  MR	  het	  wel/geen	  goed	  plan	  	  
Watverdient	  nog	  aandacht?	  

Instemmen:	  mag	  het	  uitgevoerd	  worden	  
	  …..zonder	  instemming	  geen	  doorgang	  

Agenderen:	  wat	  vindt	  MR	  dat	  op	  de	  bestuuragenda	  	  
aandacht	  en	  prioriteit	  verdient?	  

Suggereren:	  welke	  ideeen,	  oplossingen	  en	  suggesCes	  voor	  	  
verbetering	  zijn	  mogelijk	  



MR-‐waar	  gaat	  het	  over	  

Meer	  jarenplan	  

Jaarplan	  

BegroCng	   Jaarrekening	  

VakanCerooster	  
en	  studiedagen	  

Veiligheid	  

ICT	  
Zorgplan	  



Alleen	  advies	  of	  instemmen	  
Advies	  	  

Bestuur	  om	  van	  de	  MR	  advies	  vragen	  
om	  verder	  te	  kunnen	  met	  beleid	  
t.a.v.:	  

•  Meerjarenbeleid	  
•  Financieel	  meerjarenplan	  en	  

begroCng	  
•  VakanCeregeling	  

Instemmen	  
Ouders	  en	  leerkrachten	  hebben	  elk	  op	  

eigen	  terrein	  het	  recht	  op	  formeel	  in	  
te	  stemmen	  met	  beleid:	  

Ouders:	  schoolplan,	  zorgplan,	  schoolgids,	  
reglement,	  tussenschoolse	  opvang,	  
veiligheid	  

Leerkrachten:	  formaCeplan,	  taakbeleid,	  
zorgformaCe,	  arbeidsCjden,	  
salarisregeling	  

Bij	  negaCef	  advies	  dient	  het	  bestuur	  
de	  bezwaren/aandachtspunten	  ter	  
harte	  te	  nemen	  in	  evt.	  aanpassingen	  

van	  het	  beleid	  

Zonder	  die	  instemming	  mag	  het	  
bestuur	  het	  beleid	  niet	  uitvoeren	  



Van	  ons	  mag	  u	  verwachten	  

•  ….dat	  wij	  ons	  echt	  verdiepen	  in	  de	  
beleidskwesCes,	  zodat	  we	  de	  schooldirecCe	  
van	  gedegen	  advies	  en	  instemming	  of	  
aSeuring	  kunnen	  voorzien	  

•  ….dat	  wij	  naar	  u	  luisteren	  en	  uw	  inbreng	  
daarbij	  gebruiken	  

•  ….dat	  wij	  u	  kunnen	  aangeven	  binnen	  welk	  
speelveld	  de	  MR	  acteert	  



Wat	  kunt	  u	  met	  de	  MR?	  
•  Volg	  de	  discussie	  over	  het	  schoolbeleid	  via	  het	  MR	  jaarplan,	  

de	  nieuwsbrief	  of	  persoonlijk	  contact	  
•  Help	  ons:	  
Adviseren:	  	  wat	  vind	  u?	  Welke	  kennis	  en	  raad	  kunt	  u	  de	  MR	  
geven?	  

Instemmen:	  	  wat	  is	  uw	  mening?	  Wat	  zijn	  uw	  argumenten	  
voor	  of	  tegen	  voorgenomen	  beleid?	  

Agenderen:	  wat	  vindt	  u	  dat	  via	  de	  MR	  op	  de	  bestuursagenda	  
moet	  komen?	  

Suggereren:	  welke	  ideeen,	  oplossingen	  en	  suggesCes	  voor	  	  
verbetering	  	  ziet	  u?	  



Vragen	  of	  SuggesCes?	  

• Mail	  mr@hoeksteen-‐bussum.nl	  	  	  

• of	  persoonlijk	  zie	  contacCnfo	  op	  
de	  MR	  pagina	  vermeld	  op	  de	  site	  
onder	  ‘School’	  


