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Vacature MR
Oudergeleding 2x
Per het einde van dit schooljaar eindigt voor een van onze ouders de deelname aan de MR
van de Regenboog. Wij zijn daarom op zoek naar enthousiaste ouder, die schoolbreed wil
meedenken. Wij beginnen onze zoektocht naar u nu, zodat ons nieuwe lid de tijd heeft om
goed te starten en een goede overdracht te krijgen. Lijkt het u een leuke uitdaging? Dan
nodigen wij u uit om u kandidaat te stellen voor de MR!
Wij zijn een MR die verantwoordelijkheid draagt voor de belangen van kinderen, personeel
en ouders van OJS de Regenboog. Wij toetsen beleid aan de hand van wet- en regelgeving
kijkend door de bril van kinderen, personeel en ouders. Wij volgen de ontwikkelingen van
school in een constructieve dialoog met de directie.
Hoe ziet de MR OJS de Regenboog eruit?
Onze MR bestaat uit zes leden: drie personeelsleden en drie ouders. De volgende personeelsleden hebben zitting in de MR: Rianne Wirl, Annemiek Londero en Corina Esenkbrink.
Namens de ouders hebben Michiel van der Kort, Natascha Boxem en Douwe van der Molen
zitting in de MR.
Waarom lid worden van de MR?
Omdat het leuk en interessant is om mee te praten over de gang van zaken op school, over
beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of die betrekking
hebben op de school als geheel. Zoals veiligheid op school, (veranderingen van de) onderwijskundige doelstelling, schoolbegroting, huisvesting enzovoort. De Wet Medezeggenschap op School bepaalt dat de MR bij deze belangrijke beslissingen instemming of advies
moet verlenen. Door actief te zijn voor de MR kunt u invloed uitoefenen op het onderwijs op
en de organisatie van de school.
Hoeveel tijd gaat het lidmaatschap van de MR u kosten?
De MR vergadert acht keer per schooljaar. Deze vergaderingen zijn op maandagavond van
19.30 uur tot ongeveer 21:30 op de Regenboog. Daarnaast wordt er gevraagd thuis nog
stukken te lezen en eventuele werkzaamheden uit te voeren. Dit laatste is afhankelijk van
uw taak binnen de MR.
Hoe stelt u zich kandidaat:
Stuur uiterlijk 1 januari 2018 een mail aan: mr.regenboog@stichtingschool.nl met daarin uw
contactgegevens en een korte motivatie (enkele zinnen). Bij veel belangstelling zullen we
een verkiezing organiseren. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met een van
de huidige MR-leden of uw vragen per e-mail sturen naar:
mr.regenboog@stichtingschool.nl.
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Denk mee: Wat vind jij belangrijk aan onderwijs?
In het voorjaar van 2017 gaat de MR een onderzoek doen onder ouders en leerkrachten. Dit
onderzoek moet een beeld geven van hoe de ouders en leerkrachten het onderwijs in de
toekomst graag voor zich zien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende onderwerpen:
-

Voor welk soort onderwijs zou jij kiezen als je nu de keuze had, en waarom?
Welke afspraken en manieren van werken zouden de lesdag makkelijker maken?
Hoe is de cultuur op school en hoe zouden we met elkaar om willen gaan?

De uitkomsten van het onderzoek moeten de komende jaren helpen bij het maken van keuzes die de manier van lesgeven raken. Om tot dit beeld te komen organiseren we drie interactieve workshops, gevolgd door een enquête aan het einde van het schooljaar. Dit zijn de
onderwerpen van de workshops:
1. De onderwijsvorm (bijv. Jenaplan)
2. Dagelijkse gang van zaken (bijv. lestijden)
3. De cultuur op school (bijv. omgangsnormen)
Wil je ook een stem hebben in waar we heen gaan als school? Geef je dan op om mee te
helpen bij de organisatie van één of meerdere workshops. Mail je naam naar
mr.regenboog@stichtingschool.nl en laat weten aan welke workshop(s) je zou willen deelnemen.
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