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AAN: De ouders/verzorgers van Leerlingen in SO + VSO 

 

Medezeggenschapsraad, iets voor u? 

 

Ingevolge de “Wet medezeggenschap op scholen” is iedere school verplicht een 
medezeggenschapsraad te hebben. 
Die medezeggenschapsraad bestaat uit: 
 

 de vertegenwoordigers van de leerkrachten, de leerkrachtengeleding en de 

 vertegenwoordigers van de ouders/verzorgers, de oudergeleding. 
 
De medezeggenschap overlegd met de zeggenschap; veelal is dit de directie of haar 
vertegenwoordigers. 
 
Als de leerkrachten en de ouders vergaderen, wordt dat de MR genoemd. 
 
Vergaderen de directie, leerkrachten en ouders samen, is dat MR+. 
 
Samen praten zij over veel onderwerpen die de school betreffen; enkele voorbeelden: 

 de totstandkoming van het gedragsprotocol; 

 het bezoek van de inspectie (voor het onderwijs); 

 het (leerling)handelingsplan; 

 pesten op school; 

 de schoolgids; 

 schoolactiviteiten en nog meer heel interessante onderwerpen. 
 
Omdat je niet van alle onderwerpen, alles kunt weten, neemt de leerkrachtengeleding die 
onderwerpen voor haar rekening, die op haar terrein liggen. 
Dat geldt ook voor de oudergeleding. 
Samen bestrijken we dus een groot gebied van schoolonderwerpen. 
 
Afhankelijk van het onderwerp heeft de medezeggenschap algemeen informatierecht 
(jaarlijkse begroting), instemming- of adviesbevoegdheid (lesrooster, toelating of verwijdering 
van leerlingen). 
 
Voor aanvang van de vergadering zorgt de zeggenschap, dat de medezeggenschap over 
de vereiste documenten beschikt. 
 
De medezeggenschap (ouder- en leerkrachtengeleding) bereidt zich op de vergadering 
met de zeggenschap voor, een of twee weken vóór de daadwerkelijke vergadering met de 
directie. 
Op jaarbasis vergadert de zeggenschap + medezeggenschap zes keer. 
De medezeggenschap vergadert, als voorbereiding, nog eens zes keer; in totaal dus 
twaalf keer. Natuurlijk gaan vergaderingen soms niet door; het werkelijk aantal vergaderingen 
ligt dus iets lager. 
 
Een vergadering wordt gehouden in de VSO-locatie en duurt maximaal twee uur. 
 
Op het deelnemen aan de vergaderingen is de vacatie-regeling van toepassing; per vergadering 
krijgt u een financiële vergoeding. 
 
Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd? 
Telefoon: 043-3430565 


