
Amstelveen, 21 april 2021

Onderwerp: 3 vacatures oudergeleding MR per komend schooljaar

Beste ouders/verzorgers,

Graag willen wij uw aandacht vragen voor de volgende oproep.

Vacatures MR-leden
De Bloeiwijzer is een prachtige school voor speciaal basisonderwijs die volop aan het groeien en
bloeien is. Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders/verzorgers die, middels deelname aan de
MedezeggenschapsRaad (MR), vanaf komend schooljaar bij willen dragen aan de verdere
ontwikkeling van onze school!

In de MR van De Bloeiwijzer zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd.
Voorwaardelijk om als ouder/verzorger deel te kunnen nemen aan de MR is dat u één/meer
kind(eren) op De Bloeiwijzer heeft. Aangezien bij 2 van de 3 leden van de oudergeleding de kinderen
schoolverlater zijn (naar het voortgezet onderwijs gaan), is deelname aan de MR voor hen komend
schooljaar helaas niet meer mogelijk.
Daarnaast heeft de voorzitter, na 4 jaar trouwe dienst in de MR, besloten het stokje over te dragen om
daarmee zijn aandacht op nieuwe uitdagingen te kunnen richten.
In totaal bestaat de MR uit 6 leden: drie personeelsleden en drie ouders. Om die reden willen wij
hierbij een oproep doen aan ouders/verzorgers om zich kandidaat te stellen voor de drie vacatures voor
de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.

Als er zich meer dan 3 ouders kandidaat stellen voor de 3 vacatures voor de oudergeleding, dan zullen
er verkiezingen gehouden worden. De kandidaten met de meeste stemmen zullen lid van de
oudergeleding van de MR worden.

Waarom deelnemen aan de Medezeggenschapsraad van De Bloeiwijzer?

Quote vertrekkend voorzitter Geert Janssen:
"Uit interesse maar zeker ook uit waardering voor wat de school voor mijn kind en
alle kinderen doet, heb ik me de afgelopen 4 jaar graag voor de MR ingezet.
In een onderling goede sfeer hebben wij in die periode constructief en prettig met
de directie samengewerkt. Het is dankbaar werk en ik kan geïnteresseerde ouders het
MR-lidmaatschap dan ook warm aanbevelen".

Wat doet de Medezeggenschapsraad?
Elke school moet, op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS), een
Medezeggenschapsraad aanstellen. De MR is onder meer verantwoordelijk voor het controleren van
het schooljaarplan, de formatie, de begroting en het vakantierooster. Daarnaast wordt de MR
betrokken bij allerlei beleidsmatige processen waarbij de MR dient als adviesorgaan voor de directie
en heeft, op de nodige onderwerpen, ook instemmingsrecht. Daarnaast kan de MR zelf relevante
onderwerpen aan de orde stellen, die voor de school en de kinderen van belang zijn. Kortom: lid zijn
van de MR geeft u de gelegenheid mee te denken en uw mening te geven over wat er op de school van
uw kind gebeurt.



Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad en stellen zich herkiesbaar?
De Medezeggenschapsraad bestaat uit 6 leden: drie personeelsleden en drie ouders. Ieder MR-lid
heeft zitting voor een periode van 3 jaar en kan zich na afloop van de zittingsperiode eenmaal
herkiesbaar stellen. Momenteel nemen Rosalie Bleiksloot, Sarah Wagmeister en Maarten Loeve deel
aan de MR en vervullen daarmee de rol van personeelsgeleding.

Wat wordt er van een MR-lid verwacht?
Voor de ouders in de MR is het niet noodzakelijk dat zij inhoudelijk deskundig zijn. Betrokkenheid bij
en interesse in wat er op school speelt, is veel belangrijker. Verder wordt van MR leden gevraagd
vergaderstukken te lezen en deze ook te kunnen beoordelen. Tot slot kan de ouder als aanspreekpunt
dienen voor andere ouders voor beleidsmatige vragen over de school en, vice versa, ouders daarin ook
vertegenwoordigen. De vergaderingen van de MR vinden ongeveer eens in de twee maanden,
's avonds plaats.

Wil je meer weten over het werk in de MR?
Dan is het tipboekje ‘Da’s nou medezeggenschap’ van InfoWMS wellicht interessant. Dit pdf-bestand
is te downloaden op de website van InfoWMS (Informatie Wet Medezeggenschap op Scholen), zie
www.infowms.nl.
Ook kun je gratis het boekje ‘Ouders aan zet! Tipboek voor de medezeggenschap’ aanvragen bij
Ouders & Onderwijs, zie www.oudersonderwijs.nl.

Wie komt in aanmerking?
Iedere ouder/verzorger van een leerling op De Bloeiwijzer kan zich kandidaat stellen voor de
oudergeleding van de MR.

Mocht u nog vragen hebben of wilt u zich direct kandidaat stellen, dan kunt u zich tot maandag 17
mei 2021 aanmelden per mail op het volgende mailadres: MR@debloeiwijzer.nl onder vermelding
van uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en de naam van uw kind(eren).

Graag zien wij uw reactie tegemoet!

Met vriendelijke groet,

MR De Bloeiwijzer

http://www.infowms.nl
http://www.oudersonderwijs.nl

