Medezeggenschapsraad De Fontein
In het onderwijs is medezeggenschap bij de wet geregeld. Bij De Fontein is een medezeggenschapsraad (MR)
benoemd die de belangen behartigt van alle ouders, alle kinderen en al het personeel binnen de school. De MR
bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding van in ons geval beiden 4 personen, eerlijk verdeeld
over de Burgthof en de Lijsterhof.
Momenteel zijn dit:
Leerkrachten: Anneke Schaap, Annelies Vaarkamp, Rina Havekes & Sjoukje Nieswaag
Ouders: Gerben van Manen, Mirjam Hoogerwerf, Sharon Kaasschieter & Wiep van Huis
De MR is een gelijkwaardige gesprekspartner van de directie en kan meepraten en mee beslissen over het
beleid van de school. De MR heeft dan ook iedere 6 weken een overleg met de directie van de school. Naast de
MR van De Fontein is er ook nog een Gezamenlijke MedezeggenschapsRaad (GMR) met de hele stichting PCO
Gelderse Vallei. De Fontein is in deze GMR ook vertegenwoordigd met 1 persoon, en dat is momenteel een
leerkracht (Sjoukje Nieswaag). Deze GMR bespreekt zaken die stichtings-breed spelen en besloten moeten
worden.
Wat zijn onze taken en bevoegdheden?
In de wet medezeggenschap op scholen is vastgelegd welke bevoegdheden de MR en GMR hebben en welke
informatie zij behoren te krijgen vanuit de directie en het bestuur.
De MR heeft 3 rechten:
-

Instemmingsrecht > De directie heeft instemming nodig van de MR
Adviesrecht > De directie vraagt advies aan de MR, maar dit is niet bindend
Initiatiefrecht > De MR kan zelf onderwerpen aandragen die relevant zijn of spelen binnen de school

In het overleg tussen directie en de MR wordt het schoolbeleid en de bijbehorende beleidsplannen besproken.
Dit heeft betrekking op veel verschillende gebieden zoals het schoolplan, de kwaliteit van het onderwijs, de
schooltijden, de formatie, de begroting, de veiligheid op de school, maar ook de besteding van de gelden.
De MR gaat niet over het meedenken en organiseren van de activiteiten binnen de school (denk hierbij aan
Sinterklaas, kerst, Koningsdag etc). Dat is een taak die uitgevoerd wordt door de activiteitencommissie (AC).
Wel vindt er regelmatig overleg plaats met de AC over o.a. de besteding van de ouderbijdrage etc. De MR
draagt hierin ook een verantwoordelijkheid.
De MR bestaat uit 4 betrokken ouders die in eerste instantie voor 3 jaar toetreden tot de MR, wanneer dit goed
bevalt is het mogelijk om voor 3 jaar te verlengen. Uiteraard wisselt er regelmatig een ouder door. Bent u ook
een betrokken ouder en lijkt het u leuk om op deze manier uw steentje bij te dragen aan De Fontein? Laat het
ons dan weten, wellicht komt er binnenkort een plekje vrij, of zo niet; dan kunnen we u vertellen wanneer wel.
Zou u graag eens een vergadering van de MR willen bijwonen? Dat kan! De vergaderingen van de MR zijn vrij
om aan te schuiven. Laat u wel even van tevoren weten wanneer u dit wilt? Dan kunnen we u ook over de
vergadertijd en plaats informeren. De vergaderdata staan op de kalender die aan het begin van het schooljaar
zijn uitgedeeld.
Wanneer u een MR-lid wilt spreken mag u ons uiteraard altijd persoonlijk aanspreken. Een mail sturen kan ook,
dit kan naar: MR@pcogv.nl.

