De Medezeggenschapsraad
Elke school heeft een Medezeggenschapsraad ( MR).
De MR bestaat uit drie ouders Frank Munneke, Emiel Elferink en Goeman
Kranenborg. De drie leerkrachten zijn Greet Lenting, Marcel Alberts en
Anja Smit. De directeur kan als vertegenwoordiger van het bevoegd
gezag op uitnodiging aanschuiven bij de vergaderingen. Zij kan de MR
over beleidszaken informeren of voor overleg over schoolse
aangelegenheden de MR-leden raadplegen. Als er leden aftreden vinden er
verkiezingen plaats. Iedere ouder kan zich verkiesbaar stellen.
De MR kan wordt gevraagd worden advies uit te brengen over zaken als:
o vakantieregeling
o personeelsbeleid
o vaststelling of wijziging m.b.t het onderhoud van de school
o beleid inzake budgetten
o groepenindeling
Instemming kan het bevoegd gezag vragen over zaken als:
o beleid ouderparticipatie
o beleid t.a.v. veiligheid en gezondheid
o beleid t.a.v. stagiaires
o schoolplan van de school
o schoolgids van de school
o veranderingen van de schooltijden
Afgelopen schooljaar heeft vanuit de MR een werkgroep “Andere
schooltijden”
de mogelijkheden en de wenselijkheid onderzocht om over te stappen
naar een continurooster of een 5- gelijke -dagen -model. Ouders zijn in dit
proces betrokken door het houden van informatieavonden en het afnemen
van een enquête.
Dit schooljaar zullen de schooltijden georganiseerd worden zoals
omschreven in het vijf gelijke tijden model.
Verkiezingen voor de MR vinden meestal in januari plaats. De MR-leden
zijn steeds voor 2 jaar gekozen. Jaarlijks vinden er verkiezingen plaats
voor een deel van de oudergeleding van de MR, het ene jaar een lid, het
volgende jaar twee leden. Als ouders wordt u tijdig in de gelegenheid
gesteld om uw kandidatuur voor een (van de) vacature(s) kenbaar te
maken. Indien er evenveel kandidaten als vacatures zijn, vindt
automatische benoeming plaats. Bij meer kandidaten dan vacatures
vinden er
verkiezingen plaats, waarbij de ouders via een stembiljet hun
voorkeur(en) uit kunnen spreken.
De MR wil graag weten wat er bij ouders leeft en wil daarnaast eenvoudig
bereikbaar zijn voor de ouders/verzorgers. Als u vragen, opmerkingen of

ideeën heeft wat van belang is voor de MR van onze school dan kunt u
mailen naar mrwalstraschool@gmail.com Uw mail zal dan in het
eerstkomende overleg behandeld worden en u krijgt vervolgens een
reactie

