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Inleiding 
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de school. De 
leden van de raad worden gekozen door alle ouders en personeel van de school. Via de medezeggenschapsraad 
op school praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid. 

 

Betrokkenheid schoolbeleid 
Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Over verschillende 
onderwerpen praat de medezeggenschapsraad mee. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of 
instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de 
medezeggenschapsraad een belangrijk orgaan om mee te praten over het beleid op school.  

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
Wanneer er onder een schoolbestuur meerdere scholen vallen, kent het bestuur een gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad. Deze raad praat mee over het beleid van het schoolbestuur dat voor alle scholen geldt. De 
leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zijn ook ouders (en leerlingen in het voortgezet 
onderwijs) en personeel. Ze worden gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen.   

 

Vertegenwoordiger van achterban 
De leden van de medezeggenschapsraad worden gekozen door alle ouders of personeel (en leerlingen in het 
voortgezet onderwijs) van de school. Leden van de medezeggenschapsraad vertegenwoordigen daarmee hun eigen 
achterban. 

 

Lidmaatschap 
Voor het lidmaatschap van de medezeggenschapsraad geldt een verplichte band met de school als ouder, leerling 
of docent. Het lidmaatschap van een medezeggenschapsraad stop automatisch als die band er niet meer is. Zonder 
band met de school is het niet mogelijk om de achterban te vertegenwoordigen. 

 

Bevorderen openheid  
De medezeggenschapsraad oefent invloed uit op het schoolbeleid. Dit doet de medezeggenschapsraad in onderling 
overleg in de school met zoveel mogelijk betrokkenen. De algemene taakomschrijving van medezeggenschapsraden 
staat in de Wet medezeggenschap scholen (Wms). De medezeggenschapsraad: 

• bevordert openheid en onderling overleg in de school;  

• waakt tegen discriminatie en ongelijke behandeling; 

• doet verslag van de werkzaamheden en overlegt met andere geledingen op school. 

Reglement 
Deze wettelijke taken worden uitgewerkt in het medezeggenschapsreglement. Bijvoorbeeld op welke wijze men 
vergadert en hoe ouders worden geïnformeerd over de werkzaamheden van de medezeggenschapsraad. De 
medezeggenschapsraad heeft een informatieplicht voor betrokkenen bij de school. De keuze van informatiemiddelen 
ligt bij de medezeggenschapsraad. 
 

 
Doel 
De regels en afspraken omtrent de MR met elkaar vast te leggen. 
 

 
Afspraken 
De afspraken van het medezeggenschapsreglement zijn vastgelegd in een apart document.  Op de P. 
Oosterleeschool zijn er 4 ouders die deelnemen en 3 leerkrachten. De directeur os op aanvraag aanwezig om 



  

vragen te beantwoorden en uitleg over het beleid te geven. De MR komt zo’n 5x per schooljaar bijeen. De 
belangrijkste onderwerpen zijn: 

• Ontvangt jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het schoolbestuur. 

• Instemmingsrecht op onderwijskundige doelstellingen van de school. 

• Instemmingsrecht bij plannen voor fuseren, bij het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement en/of het 
beleid om ouders te laten helpen op school. 

• Het recht om te adviseren over de hoofdlijnen van de begroting, over aanstelling of ontslag van de 
schoolleiding, over nieuwbouw en/of een belangrijke verbouwing van de school. 

 
In de bijlage zijn de onderwerpen ter instemming weergegeven en de onderwerpen waarop de MR adviesrecht 
heeft. 
 

 
Informatie aan de ouders/verzorgers 
Het medezeggenschapsreglement is beschikbaar op de website van de P. Oosterleeschool. 
 

Bijlage Instemmings- en adviesrecht MR 

1. Instemmingsrecht MR 

Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van de medezeggenschapsraad voor elk door het 
bevoegd gezag te nemen besluit met betrekking tot in ieder geval de volgende aangelegenheden: 

• verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school; 

• vaststelling of wijziging van het schoolplan dan wel het leerplan of de onderwijs- en examenregeling; 

• vaststelling of wijziging van een mogelijk schoolreglement; 

• vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het verrichten van ondersteunende werkzaamheden 
door ouders ten behoeve van de school en het onderwijs; 

• vaststelling of wijziging van regels op het gebied van het veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid, voor 
zover niet behorend tot de bevoegdheid van de personeelsgeleding; 

• de aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen anders dan in artikel 13, eerste lid, 
onderdeel c, en artikel 14, tweede lid, onderdeel c, bedoeld en niet gebaseerd op de onderwijswetgeving 
indien het bevoegd gezag daarbij verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen binnen de schooltijden 
respectievelijk het onderwijs en tijdens de activiteiten die worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid 
van het bevoegd gezag, alsmede tijdens het overblijven, zullen worden geconfronteerd; 

• de vaststelling of wijziging van de voor de school geldende klachtenregeling; 

• overdracht van de school of van een onderdeel daarvan, respectievelijk fusie van de school met een andere 
school, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake, waaronder begrepen de fusie-
effectrapportage, bedoeld in artikel 64b van de Wet op het primair onderwijs, artikel 66b van de Wet op 
de expertisecentra en artikel 53f van de Wet op het voortgezet onderwijs; 

• de verzelfstandiging van een nevenvestiging, of een deel van de school of nevenvestiging dat zich op een 
andere locatie bevindt dan de plaats van vestiging van die school of nevenvestiging op grond van artikel 84a 
van de Wet op het primair onderwijs; 

• vaststelling of wijziging van de data, bedoeld in artikel 17 van het Inrichtingsbesluit WVO. 
 

2. Adviesrecht van de MR 

De medezeggenschapsraad wordt vooraf in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over elk door het 
bevoegd gezag te nemen besluit met betrekking tot in ieder geval de volgende aangelegenheden: 

• vaststelling of wijziging van het lesrooster in het voortgezet onderwijs; 

• vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid voor de school, waaronder 

de voorgenomen bestemming van de middelen die door het bevoegd gezag ten behoeve van de school uit 

de openbare kas zijn toegekend of van anderen zijn ontvangen, met uitzondering van de middelen, bedoeld 

in artikel 13, eerste lid, onderdeel c, en artikel 14, tweede lid, onderdeel c; 

• beëindiging, belangrijke inkrimping, niet zijnde een verzelfstandiging als bedoeld in artikel 84a, eerste lid, 

van de Wet op het primair onderwijs, of uitbreiding van de werkzaamheden van de school of van een 

belangrijk onderdeel daarvan, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake; 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0020685/2015-08-01#Hoofdstuk3_Artikel13
https://wetten.overheid.nl/BWBR0020685/2015-08-01#Hoofdstuk3_Artikel13
https://wetten.overheid.nl/BWBR0020685/2015-08-01#Hoofdstuk3_Artikel14
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&artikel=64b&g=2015-10-22&z=2022-07-03
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003549&artikel=66b&g=2015-10-22&z=2022-07-03
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003549&artikel=66b&g=2015-10-22&z=2022-07-03
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002399&artikel=53f&g=2015-10-22&z=2022-07-03
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&artikel=84a&g=2015-10-22&z=2022-07-03
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&artikel=84a&g=2015-10-22&z=2022-07-03
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005946&artikel=17&g=2015-10-22&z=2022-07-03


  

• het aangaan, verbreken of belangrijk wijzigen van een duurzame samenwerking met een andere instelling, 

dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake; 

• deelneming of beëindiging van deelneming aan een onderwijskundig project of experiment, dan wel 

vaststelling of wijziging van het beleid ter zake; 

• vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de organisatie van de school; 

• vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van aanstellings- of ontslagbeleid voor zover die 

vaststelling of wijziging verband houdt met de grondslag van de school of de wijziging daarvan; 

• aanstelling of ontslag van de schoolleiding; 

• vaststelling of wijziging van de concrete taakverdeling binnen de schoolleiding, alsmede vaststelling of 

wijziging van het managementstatuut; 

• vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de toelating en verwijdering van leerlingen; 

• vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de toelating van studenten die elders in opleiding 

zijn voor een functie in het onderwijs; 

• regeling van de vakantie; 

• het oprichten van een centrale dienst; 

• nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school; 

• vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het onderhoud van de school; 

• vaststelling of wijziging van de wijze waarop de voorziening, bedoeld in artikel 45, tweede lid, van de Wet 

op het primair onderwijs, wordt georganiseerd; 

• vaststelling van de competentieprofielen van de toezichthouders en het toezichthoudend orgaan; en 

• vaststelling of wijziging van het schoolondersteuningsprofiel, bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair 
onderwijs, artikel 1 van de Wet op de expertisecentra en artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs. 

 

 

 


