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Een medezeggenschapsraad, waarom?
Medezeggenschap en de rol van de MR is wettelijk geregeld.
De gezamenlijke inbreng in de MR van ouders en leerkrachten is
erop gericht de kwaliteit van het onderwijs op school hoog te
houden. Daarbij streven we naar balans in de belangen van
leerlingen, leerkrachten, ouders en bestuur.

Besluiten waarop medezeggenschap van toepassing is moeten
door de directie aan de medezeggenschap worden voorgelegd.
De MR kan ook op eigen initiatief haar standpunten aan de
schooldirectie kenbaar maken. Binnen de St. Jozef fungeert de
MR ook als klankbord en geeft de MR constructief haar mening en
visie op zaken die rondom school spelen.

Wat doet een Medezeggenschapsraad?
In de MR zijn leerkrachten en ouders vertegenwoordigd. De
medezeggenschapsraad heeft in bepaalde gevallen adviesrecht
en in andere gevallen instemmingsrecht.
Adviesrecht
Bij een bepaalde aangelegenheid kan de schoolleiding pas een
besluit nemen, na het inwinnen van advies van de MR. Legt de
schoolleiding dit advies naast zich neer, dan moet dat schriftelijk
worden medegedeeld.
Instemmingsrecht
De schoolleiding kan pas een besluit nemen na instemming van de
medezeggenschapsraad. Is er geen instemming, dan kan de
schoolleiding met een nieuw voorstel komen of naar de
geschillencommissie gaan. De uitspraak van deze commissie is
dan bindend.
De MR heeft als taken:
• De openheid en het onderling overleg te bevorderen
• Gelijke behandeling in gelijke gevallen bewaken
• Schriftelijk verslag te doen van haar werkzaamheden,
bijvoorbeeld d.m.v. notulen van de vergaderingen
• Alle partijen in de gelegenheid te stellen om overleg met
de MR te voeren

De MR houdt zich NIET bezig met het ‘runnen’ van de school.
Dat is de verantwoordelijkheid van directie en personeel.
Voorbeelden van onderwerpen waarover wordt gesproken binnen
de MR zijn:
• Onderwijsplannen en vernieuwingen
• Vakantierooster
• Financieel beleid
• Formatie en schoolgids
• Ontwikkelingen binnen en buiten de school
Hoe informeert de MR u?
Eens per jaar brengt de MR op de website een jaarverslag uit. De
MR zorgt ervoor dat iedereen daar kennis van kan nemen. Ook de
notulen van de vergaderingen kunt u inzien.
Hoe kunt u ons bereiken?
De MR vergadert 6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn
openbaar. Als u vragen heeft dan kunt u contact met ons
opnemen.
Als u onderwerpen aan de orde wilt stellen dan kunt u ons
aanspreken of gebruik maken van ons mailadres:
mr@stjozefloil.nl.
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Laten we ons even voorstellen, de leden van de MR
Corina de Kinkelaar
Mijn naam is Corina de Kinkelaar. Ik ben sinds 2003
werkzaam op de St. Jozefschool. Momenteel ben ik
leerkracht van groep 3-4.
Hiervoor was ik personeelsgeleding in de OV en sinds
september 2016 zit ik in de personeelsgeleding van de
MR.
Marion Hulzink - secretaris
Mijn naam is Marion Hulzink. Ik ben sinds 4 jaar
leerkracht op de St. Jozefschool.
Dit jaar geef ik les in drie verschillende groepen.
Op dinsdag werk ik in groep 3-4, op woensdag en
donderdag in groep 1-2 en op vrijdag in groep 5-6.
Sinds september 2016 zit ik in de personeelsgeleding
van de MR.
Michiel Hakvoort - penningmeester
Mijn naam is Michiel Hakvoort. Ik ben getrouwd met
Sandra en we hebben 2 kinderen: Kirsten (5 jaar, groep
2) en Eelco (3 jaar). Van beroep ben ik melkveehouder.
Sinds februari 2016 zit ik in de oudergeleding en ik ben
bereikbaar op mailadres: michielhakvoort@hotmail.com.

Tamara Donkers-Lamers - voorzitter
Mijn naam is Tamara Donkers. Ik ben getrouwd met
Jeroen en we hebben 2 kinderen: Charissa (10 jaar,
groep 7) en Madelon (8 jaar, groep 5). Ik ben werkzaam
in het Slingeland Ziekenhuis op het klinisch chemisch
laboratorium waar ik voornamelijk bloedonderzoeken
verricht, maar ook andere lichaamsvochten. Sinds
februari 2013 zit ik in de oudergeleding van de MR en ik
ben bereikbaar op mailadres: tlamers@freeler.nl.
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