
 

 
 
 
DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) 
 
In Nederland is het wettelijk geregeld, dat basisschool Holthuizen, net als elke school of andere 
onderwijsinstelling in Nederland een medezeggenschapsraad (MR)heeft. In de MR kunnen ouders en 
leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR is daarmee een klankbord voor de 
directie. 
De MR is niet hetzelfde als de ouderraad/oudervereniging (OV) die ook aan onze school verbonden is. 
De ouderraad denkt mee over praktische zaken, organiseert en coördineert allerlei activiteiten en int de 
vrijwillige ouderbijdragen. Voor meer informatie kijk bij Oudervereniging.  
 
De MR is het beleids- en een inspraakorgaan van ouders en personeel met als belangrijke doelen:  

 Het meedenken over het beleid van de directie namens de ouders en het personeel. Daardoor 
heeft zij invloed op de besluitvorming van de directie. Dit doet de MR op basis van haar 
reglementair vastgestelde rechten en bevoegdheden.  

 Het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg.  
 
Informatierecht, advies of instemmingsrecht 
De directie moet de MR tijdig alle inlichtingen verstrekken die deze voor de vervulling van zijn taak nodig 
heeft. Het informatierecht gaat over onderwerpen waarover de MR wettelijk geen advies- of stemrecht 
heeft. Dat zijn zaken waarin een besluit zonder meer voorbehouden blijft aan het bevoegd gezag.  
 
De MR heeft instemmingsrecht over: 

o de schoolgids en infokalender;   
o de formatie  (groepssamenstellingen en personele bezetting)  voor het komende schooljaar;  
o de schooltijden en de wijze waarop de tussenschoolse opvang geregeld wordt; 
o het jaarplan. 

 
Naast zaken waar de MR officieel instemmingsrecht over heeft, kent de MR ook het adviesrecht.  
Zo kan de MR kan haar mening geven over zaken als  

o de verkeersveiligheid rond de school; 
o adviseren ten aanzien van vast te stellen vakantierooster 
o de invulling van het schoolreisje; 
o de hoeveelheid huiswerk in de bovenbouw; 
o omgaan met pestgedrag (het pestprotocol). 
 

De leden zitten in de MR zonder last en ruggespraak. Dat wil zeggen dat zij zelfstandig en zonder verder 
overleg kunnen adviseren over of instemmen met voorstellen van het schoolbestuur. 
 
Leden 
De MR bestaat voor de helft uit de leden die rechtstreeks uit en door het personeel worden gekozen en 
voor de helft uit leden die rechtstreeks uit en door ouders worden gekozen. De MR bestaat ten hoogste 
uit zes leden.  
De leden van de Medezeggenschapsraad staan vermeld in de schoolgids die jaarlijks uitgegeven wordt. 
De huidige raad kent de volgende leden: 



Ouders. 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

Anke Noordink (voorz.)             Natascha Gruell (secr.)         Marc Wijngaarde                       
Personeel. 
 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

Ulrike  Michorius                    Miranda Bouwman                     Petra Leferink            
 
Vergaderingen 
De MR vergadert in de regel zes keer per schooljaar op maandag en beginnen om 19.45 uur. De 
vergaderingen zijn (in principe) openbaar. De data staan vermeld in de infokalender. Om onderwerpen 
op de agenda van de MR te krijgen, kunt u het best contact opnemen met de secretaris  van de 
medezeggenschapsraad. Dat kan door te mailen naar mr@bsholthuizen.nl. 
 
 
De MR is te bereiken via bhomr@keender.nl  
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