Betreft: vacature(s) Medezeggenschapsraad Clemensschool (MR)

De leden van MR zijn op zoek naar nieuwe enthousiaste ouders die de MR willen komen versterken.
Wat is de MR?
De MR is in principe de "kritische vriend" van de schooldirectie (Bas van den Bosch) en formeel
gezien wordt de MR geacht de schooldirectie gevraagd en ongevraagd te adviseren en dient de MR al
dan niet in te stemmen met (beleids)plannen en protocollen die opgesteld zijn, bijvoorbeeld bij
wijzigingen van de schooltijden, algemene meerjarenplannen of het pest protocol. De rechten,
plichten en verantwoordelijkheden van de MR zijn vastgelegd in de "Wet medezeggenschap op
scholen".
Samenstelling van de MR
Het team voor de Clemensschool bestaat uit vier MR leden, twee zijn ingevuld door ouders en twee
zijn ingevuld door leerkrachten. Daarnaast is ervoor gekozen om het MR team aan te vullen met
extra ouders, de schoolraad (SR), om voorgelegde plannen vanuit de schooldirectie breder te
bespreken en om te zorgen dat de "brug" naar de ouders van de kinderen op de Clemensschool
kleiner wordt.
Een aantal keer per schooljaar wordt lokaal vergaderd op basis van een vooraf opgestelde agenda en
er is een aantal keer per jaar een voorzittersoverleg waarbij de voorzitters van de drie MR'en
(Clemensschool, Akkerwinde, d'n Opstap) diverse onderwerpen bespreken samen met de
schooldirectie.
Momenteel ziet de formatie van de MR/SR voor de Clemensschool er als volgt uit:
Voorzitter MR:
Rob IJpelaar
MR oudergeleding:
Nicole Heesters
MR personeelsgeleding:
Roy Jacobs en Fleur Zumker
SR oudergeleding:
Bart Duis, Dian van Limpt en Mieke van Laarhoven.
Wat wordt er van u verwacht als MR-lid?
Thuis en op het werk hebben de meeste mensen een duidelijke, vooraf omlijnde rol. U bent ouder,
werknemer of baas en u weet aan welke regels u zich heeft te houden en wat er van u wordt
verwacht. In de MR gaat het vaak om schoolregels: wat voor regels moeten er zijn en hoe is de
uitvoering het best te regelen? Vindt u het prettig om daar invloed op te hebben, dan is dat
onderdeel van MR-werk beslist de moeite waard.
Vergaderen en stukken lezen is een onderdeel van het MR-lidmaatschap. Er is nog meer mogelijk dan
het bijwonen van de bijeenkomsten. Zo kan een MR-lid zich ook richten op contact met de
achterban door veel met andere ouders te praten over hun mening en die informatie door te spelen
aan de rest van de raad. U kunt er vanuit gaan dat er 5 tot 7 overlegmomenten zijn per schooljaar.
Komt u de MR versterken?!
In de medezeggenschapsraad spreekt u mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het
onderwijs te maken hebben. Spreekt het bovenstaande u aan, dan kunt u zich kandidaat stellen. Dit
kunt u voor 8 mei 2017 doorgeven aan de voorzitter van de MR, Rob IJpelaar. via de email:
ijpelaar@gmail.com. Wanneer er meerdere kandidaten zijn dan vacatures, zal de MR in gesprek gaan
met de kandidaten om te kijken wat een mogelijke invulling is.
Op de website van de Clemensschool is meer informatie te vinden over de bezigheden van de
MR/SR, notulen, jaarverslagen en contact gegevens. Heeft u nog vragen of opmerkingen dan kunt u
deze mailen naar ijpelaar@gmail.com of spreek één van de MR-leden persoonlijk aan.
Namens de MR,
Rob IJpelaar
Nicole Heesters
Fleur Zumker
Roy Jacobs

