De Medezeggenschapsraad (MR) en
de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Op praktisch elke school in Nederland is een MedezeggenschapsRaad (MR) actief. Ouders en
leerkrachten praten mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op de school. De MR is
dan ook samengesteld uit een leerkrachtgeleding en een oudergeleding.
Op 1 januari 2007 is de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) ingegaan. De WMS regelt de
medezeggenschap in het onderwijs. Als gevolg van de deregulering en de invoering van
lumpsumfinanciering in het primair onderwijs hebben schoolbesturen meer mogelijkheden gekregen
om eigen beleid te voeren. Schoolbesturen dienen over dit beleid echter wel verantwoording af te
leggen.
Belangrijke kenmerken van de WMS zijn:
Medezeggenschap is een zaak van personeel en ouders samen. Naast het pakket van gezamenlijke
medezeggenchapsbevoegdheden krijgen de afzonderlijke geledingen ook een aantal zelfstandige
instemmingsbevoegdheden. Het gaat dan om bevoegdheden die voor de betrokken geleding van
groot belang zijn. Voorbeelden voor het personeel zijn de vaststelling van de formatie, voor ouders
de regeling van de voorschoolse opvang.
De MedezeggenschapsRaad (MR) is een organisatie op het niveau van de eigen school, in ons geval
van de Wissel. De Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) is een
medezeggenschapsraad die is georganiseerd op bovenschools niveau, in ons geval op het niveau van
Gewoon Speciaal, het samenwerkingsverband tussen de volgende scholen voor speciaal
basisonderwijs: het Klaverblad in Maarssen, de Vijverhof in Breukelen, de Stuifheuvel en de Brug in
Zeist , de Driehoek in Wijk bij Duurstede en de Wissel in Houten.
De GMR heeft een duidelijk afgebakende positie op bovenschools niveau voor onderwerpen van
gemeenschappelijk belang. He takenpakket van de GMR is niet afhankelijk van bevoegdheden die
individuele medezegggenschapsraden wel of niet willen overdragen. Het schoolbestuur heeft een
informatieplicht naar de MR en de GMR over belangrijke, in de WMS omschreven zaken. De GMR is
samengesteld uit een aantal MR-leden van iedere deelnemende school.
De MR leden van de Wissel zijn: namens de leerkrachten: Yvon van Beek (voorzitter), Inge de Vaal en
namens de ouders: Jeroen Charité, Esther Dwarswaard.
In de GMR zijn namens de Wissel vertegenwoordigd: vanuit de leerkrachtgeleding Yvon van Beek,
vanuit de oudergeleding Jeroen Charité.
Om een beter beeld te krijgen van wat de MR en GMR doen, volgen hieronder een aantal
onderwerpen die in de vergaderingen de afgelopen tijd besproken zijn:
• Voor- en naschoolse opvang
• Bestuursformatieplan en leerkrachtenformatieplan
• Zorgplan
• Begroting en jaarverslag
• Inspectierapport
• Werving en selectie en de sollicitatieprocedure

