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Wat is de medezeggenschapsraad?
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR van CBS De Sprankel bestaat
uit twee ouders (oudergeleding) en 1 leerkracht (personeelsgeleding).
De MR denkt mee over verschillende onderwerpen die met onze school en het onderwijs te
maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in
het gebouw en de arbeidsomstandigheden.
De MR overlegt met de directie over aangelegenheden van de school. Dit doen zij ongeveer
vijf keer per jaar. De zittingsduur van de leden van de MR is drie jaar. Daarna zijn ze aftredend
en kunnen zij zich een keer opnieuw herkiesbaar stellen.
Wat doet de MR?
De MR heeft een belangrijke rol binnen de organisatie. Bij veel beslissingen die het bestuur
of de directie moeten nemen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te
raadplegen. Dat moet gebeuren via de MR, dat is zo geregeld in de Wet Medezeggenschap
op Scholen (WMS). Er zijn verschillende soorten beslissingen:
● die waarover de MR eerst advies moet geven;
● die waarvoor instemming van de MR vereist is;
● die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.
Bijvoorbeeld: het vaststellen of wijzigen van het schoolreglement; vaststellen of wijzigen met
betrekking tot de organisatie van de school; nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de
school. Daarnaast heeft de MR adviesbevoegdheid waarbij de MR, gevraagd of ongevraagd
advies mag uitbrengen over te nemen besluiten zoals bijvoorbeeld over aanstelling of ontslag
van personeel; vaststellen of wijzigen van beleid.
Waarom is de MR belangrijk?
Zowel ouders als leerkrachten hebben invloed op het beleid van de school. De inzichten
en/of ideeën van ouders en leerkrachten hoeven niet altijd overeen te komen met die van de
directie. Daarom is het goed dat zowel vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten in
overleg met de directie tot bepaalde standpunten komen.
Wat hebben ouders en personeelsleden aan de MR?
De MR is een vertegenwoordiging van ouders en personeel. Iedere ouder of personeelslid
kan dus contact opnemen met een lid van de MR over zaken die de school betreffen. De MR
is niet de spreekbuis voor individuele aangelegenheden. Deze zullen eerst met de leerkracht
en eventueel daarna met de directie moeten worden besproken.
Wat kunnen ouders en personeelsleden voor de MR betekenen?
Door informatie te verstrekken probeert de MR ouders en personeel meer inzicht te geven in
het werk dat de MR-leden doen. Een stuk ‘feedback’ van ouders en personeelsleden kan
richting geven aan de koers die de leden van de MR moeten bewandelen.
Lijkt het u wat om de MR te komen versterken?
Stuur dan een e-mail naar: directie.desprankel@destroming.eu
Mocht u bespreekpunten hebben over algemene schoolaangelegenheden voor in de MR.
Neem dan gerust contact op met de MR-leden.

Wie zijn de MR-leden?
Eduard Smelt
Oudergeleding
Voorzitter
Vader van Thomas, Salomé (oud-leerlingen) en Manoa (groep 6)
Monteur landbouwmachines / Chef werkplaats
06-12476705

Peter Herwig
Oudergeleding
Notulist
Vader van Rebecca, Jonathan (oud-leerlingen),
Ruchama (groep 6), Thamar (groep 4)
Lead consultant (Projectmanager) bij AtiQx
06-15299605
Annelies Hartman-Burghout
Personeelsgeleding
Secretaris
Moeder van Fiene (groep 3)
Groepsleerkracht groep 1/2 CBS De Sprankel
annelies.hartman@destroming.eu

Elza van Vugt
Personeelsgeleding (oproepbaar indien nodig)
Groepsleerkracht groep 7/8 CBS De Sprankel
Elza.vanvugt@desprankel.nl

Namens het managementteam:
Kimberly Dekker-Schaap
Locatieleider
directie.desprankel@destroming.eu

