Profiel / vacature beschrijving MR
Medezeggenschapsraad (MR)
De Medezeggenschapsraad van de school is een groep ouders en leerkrachten van De Evenaar die gevraagd
wordt om constructief en kritisch mee te kijken en mee te denken met het beleid van de school. Het is belangrijk
dat je in goed contact staat met de school en met andere ouders zodat je weet wat er speelt. Je kan tijdens de
MR-vergaderingen delen wat je hoort en verder wordt je mening gevraagd over verschillende beslissingen van
de school. Dit kan zijn het schoolbudget, de belangrijke schoolactiviteiten of bijvoorbeeld het zelf aandragen
van verbeteringen. Uiteindelijk wil De Evenaar een excellente school zijn en blijven, en dat merk je omdat de
meningen en suggesties van ouders zeer serieus genomen worden.

Er zijn een aantal aspecten waar het bestuur van de MR naar kijkt bij het aantrekken van ouders.
Hieronder noemen we een aantal punten waar onder andere naar wordt gekeken. Natuurlijk wordt
zoveel mogelijk gekeken naar een gebalanceerde samenstelling van ouders om te zorgen dat de
vertegenwoordigers in de MR een doorsnede zijn van de school.

Wat wordt er in hoofdlijnen van je verwacht (niet alle elementen zijn op iedereen van toepassing):
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Dat je in staat bent om de juiste informatie in te winnen. Daarom is een goede relatie met
ouders en leerkrachten binnen de school belangrijk. Kortom, je moet een goed beeld hebben
van het reilen en zeilen op school;
Dat je in staat bent een gesprek te voeren op school, met ouders en leerkrachten om zodoende
de openheid en onderlinge communicatie op school te bevorderen;
Dat je (licht)kritisch bent met als doel de kwaliteit te waarborgen;
Dat je pleit voor gelijke behandeling, dat betekent onder anderen dat je het belangrijk vindt dat
iedereen in zijn waarde gelaten wordt;
Dat je betrokkenheid toont voor de belangrijke thema’s op school;
Dat je een oordeel kan vormen over beleid en begroting, dat wil zeggen: je kunt een brug slaan
tussen wat er leeft bij ouders en wat er in het beleid staat;
Dat je de OR kan zien als partner en daar op gezette tijden ook feedback aan vraagt (voor
toetsing en/of samenwerking);
Voor continuïteit een ouder met een kind met een maximale DL van 30-40;
Interesse in maatschappelijke thema’s en onderwijs gerelateerde onderwerpen;
Je hebt affiniteit met wet- en regelgeving (niet verplicht voor alle ouders), dat houdt in dat je in
staat bent om teksten te begrijpen die vanuit de gemeente of ministerie komen met betrekking
op het beleid van de school;
Dat je bereid bent om een kleine cursus te doen en je professionaliseren, dat wil zeggen dat je
wilt leren wat nodig is om een je rol goed uit te voeren.

Natuurlijk wordt er praktisch gekeken naar bovenstaande verwachtingen en hopen we van harte dat
deze niet afschrikken. Het is een richtlijn om een beeld te geven, maar niet alle elementen zijn even
belangrijk.
Dus mocht je interesse hebben en herken je jezelf in een aantal van bovenstaande elementen,
meld je dan vooral aan. We geven we in een kort gesprekje graag meer achtergrondinformatie.

