Over de MR
Algemeen
Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Dat gebeurt ook op de Wissel.
Het gaat dan over besluiten die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven,
zoals keuze van een methode voor rekenen of lezen, de klassenindeling, het jaarplan, de
aanstelling en het ontslag van personeel. Maar ook besluiten die betrekking hebben op
de school als geheel: het schoolreglement, de verkeerssituatie rondom het gebouw, de
vakantieregeling of bijvoorbeeld een fusie met en andere onderwijsinstelling. De
medezeggenschapsraad (MR) denkt over al dit soort besluiten mee en dus in feite over
alles wat met de school te maken heeft. Sterker nog: elke belangrijke beslissing die het
schoolbestuur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. Het schoolbestuur
luistert naar de argumenten die de MR naar voren brengt en deze wegen mee in het
uiteindelijke besluit. Aldus oefent de MR belangrijke invloed uit op de gang van zaken op
school.
In het medezeggenschapsreglement zijn de bevoegdheden van de MR vastgelegd:
Algemene bevoegdheden:
-recht op overleg (recht van de MR op overleg met de directie, ten minste 2x per jaar
en verder steeds wanneer daar aanleiding toe is)
-initiatiefrecht (het recht van de MR om zelf voorstellen ter verbetering in te dienen
ten aanzien van zaken die de school aangaan)
-informatierecht (het recht van de MR op informatieverschaffing door de directie op
financieel, organisatorisch en onderwijskundig terrein; hierbij kan het ook gaan om
zaken als verandering identiteit van de school, fusie, inkrimping et cetera).
-besprekingsrecht (het recht van de MR om alle aangelegenheden bespreekbaar te
maken)
Bijzondere bevoegdheden:
-adviesrecht (de directie dient de MR om advies te vragen voordat een voorgenomen
besluit wordt omgezet in een definitief besluit; de directie kan het advies naast zich
neerleggen of overnemen).
-instemmingsrecht (het recht van de MR om ja of nee te zeggen tegen een voorgenomen
besluit van de directie. Bij een ‘nee’ komt het voorgenomen besluit te vervallen.)

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Scholen die onder één bestuur vallen mogen een gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad in het leven roepen (GMR). Het bestuur van Gewoon Speciaal
heeft voor elk van haar scholen een eigen MR. In de GMR zitten van elke MR twee
afgevaardigden; een teamlid en een ouder. De MR heeft als taak relevante beleidszaken
van de school door te spreken: de GMR bespreekt alle bovenschoolse aspecten van het
beleid. Ook de GMR heeft soms instemmingsrecht, soms adviesrecht. En ook voor de
GMR geldt dat de rechten bij wet zijn geregeld en vastgelegd in het GMR-reglement.

