Medezeggenschapsraad
De rol van de medezeggenschapsraad op het Hondsrug College
Waarom een MR
Om een school goed te laten functioneren is het van belang dat er een goed beleid
wordt gevoerd en dat het beleid ook op de juiste manier wordt uitgevoerd en zo nodig
wordt bijgesteld. Voor ouders/verzorgers en leerlingen is goed onderwijs en een prettig
opvoedingsklimaat van groot belang. Voor de leerkrachten is het daarnaast ook belangrijk dat er
een goede rechtspositie is. Om al deze en andere zaken te behartigen en overleg tussen ouders/
verzorgers, leerkrachten en schoolleiding te regelen, heeft elke school een MR. De MR is deels
‘toezicht houder’ en deels ‘meedenker’ voor het beleid binnen de school. Een MR is verplicht voor
elke school.

Wat doet de MR?
De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken. De MR kan in dit overleg
gevraagd of ongevraagd een standpunt kenbaar maken. Formeel heeft een MR te maken met
het schoolbestuur. In de praktijk is een van de leden van het College van Bestuur van de school
bij de vergaderingen van de MR aanwezig. Hij voert namens het schoolbestuur overleg met
de MR. Het schoolbestuur (of zijn vertegenwoordiger) moet elk belangrijk besluit eerst aan
de MR voorleggen. Zonder een positief advies of de instemming van de MR mag een besluit
niet zomaar worden uitgevoerd. De MR heeft dus een aantal belangrijke bevoegdheden maar
daarnaast is de MR van het Hondsrug College ook een meedenkende partij: samen met de
directie naar de toekomst kijken om samen na te denken over belangrijke beleidszaken binnen
de school.

Wie hebben zitting in de MR?
De MR bestaat uit twee geledingen: personeel vormt de ene geleding, ouders/verzorgers en
leerlingen vormen samen de andere geleding.

Bereikbaarheid van de MR
Omdat de MR de achterban vertegenwoordigt is het belangrijk dat men weet hoe men de
MR kan bereiken. Er kunnen zich op school namelijk situaties voordoen die om aandacht
vragen. Het spreekt voor zich dat u dan eerst via de geëigende weg contact opneemt met de
direct verantwoordelijken, bijvoorbeeld docent, mentor, teamleider, sectordirecteur. Mocht u
desondanks het gevoel hebben niet voldoende gehoord te zijn dan kunt u natuurlijk contact
opnemen met de MR. Suggesties en goede ideeën zijn natuurlijk altijd welkom!
U kunt een MR lid rechtstreeks aanspreken of e-mailen naar het volgende adres:
mr@hondsrugcollege.nl

De samenstelling van de MR
De leden van de MR worden gekozen door hun achterban:
Het personeel kiest de personeelsvertegenwoordigers in de MR, ouders/verzorgers kiezen de
oudervertegenwoordigers en de leerlingvertegenwoordigers worden door de leerlingen van de
school gekozen. Iedereen op school mag zich kandidaat stellen voor de MR (passief kiesrecht) en
iedereen op school heeft het recht een stem uit te brengen op een MR-lid (actief kiesrecht).
De MR binnen het Hondsrug College bestaat uit personeelsleden, leerlingen en ouders/
verzorgers:
Personeelsleden

Leerlingen

Ouders/verzorgers

Dhr. J. Oomkes (voorzitter)

Dannick Hilbrands

Mevr. A.L. Eijkman

Mevr. L. Kupers-Huising (vice voorzitter)

Sharon Ahlers

Mevr. K. Speelman-Aalbers

Dhr. C.J. Houwman (secretaris)

vacature

Dhr T. Woering

Mevr. P.C. Nels

vacature

Vacature

Dhr. G. Pals
Mevr. A.M. Haan
Dhr. R. Seinen
Mw. L. A. Japchen-Lenstra
Adviseur namens het College van Bestuur: Dhr. G. Bossenbroek

Het Hondsrug College,
		

een slimme start voor je toekomst!

