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Medezeggenschap op school
Schooljaar 2015-2016
Ontdek wat er speelt bij het schoolbeleid op De Korenaer
Met onze website, bereikbaarheid per
e-mail en regelmatige berichten in
Korenaernieuws wil de Medezeggenschapsraad (MR) ouders, leerkrachten
en schoolbestuur beter in gesprek brengen met elkaar.
Wij nodigen u daarom van harte uit uw
vragen, opmerkingen of ideeën eens bij
ons aan te kaarten (zie de contactinformatie in het kader rechts).

Contactinformatie
Medezeggenschapsraad
Basisschool De Korenaer
Postbus 465
5345 AL Oss

De MR in 2015-2016 Vlnr: Roland Quakkelaar, Christian v.
Boxtel, Liesbet Veenstra, Ninke Verheijen, Moniek Loeffen,
Dorke Klomp, Rianne Flinterman en Jane v. Balveren.

Wat doet de medezeggenschapsraad voor uw kind en u ?
De Medezeggenschapsraad (MR) van De
Korenaer bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten. De raad denkt mee en beslist
mee over zaken die op De Korenaer spelen.
Over een aantal wettelijk vastgestelde
onderwerpen vraagt het managementteam advies aan de MR. Het gaat
dan bijvoorbeeld om samenwerking met
andere instanties of om onderhoud.
Sommige plannen mogen pas worden
uitgevoerd nadat de MR ermee heeft ingestemd. Dit speelt bijvoorbeeld bij het
schoolplan, de samenstelling van de formatie en de onderwijstijden.

de raad kan op eigen initiatief voorstellen
doen aan het managementteam.
In het afgelopen schooljaar heeft de MR
het proces naar het continurooster bewaakt en uiteindelijk positief hiermee ingestemd. Verder heeft de MR het hele jaar
gepleit voor een betere communicatie
richting ouders over diverse onderwerpen.
Meer informatie over onze activiteiten
staat in ons jaarverslag, dat u binnenkort
kunt downloaden vanaf onze website!
Aandachtspunten van de MR in dit schooljaar zijn de evaluatie continurooster, ouderbetrokkenheid, communicatie naar de
achterban, informatievoorziening en fotobeleid.

postvakje in het
teamlokaal
mrkorenaer@skbo.nl
www.korenaer-oss.nl
(kies menu Ouders en
vervolgens MR)

Meer lezen over
medezeggenschap


www.infowms.nl



www.voo.nl

Tenslotte heeft de MR ook initiatiefrecht;
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Communicatie

De MR is een

De communicatie met ouders is een belangrijke taak van de MR. Wij vinden het
belangrijk om te weten wat u vindt van
de gang van zaken op school.

klankbord voor het
managementteam en
een kanaal voor ouders
met vragen of
opmerkingen.

Al uw opmerkingen, suggesties en
aandachtspunten zijn bij ons welkom! U
kunt ons hiervoor aanspreken op het
schoolplein, een e-mail sturen
(mrkorenaer@skbo.nl) of een bericht
achterlaten in ons postvak.

Wij willen u graag op de hoogte houden van
de onderwerpen waarmee wij ons bezighouden. Dit doen wij onder meer door de
belangrijkste punten uit onze vergadering te
vermelden in de Korenaernieuws.
Maar kijk ook regelmatig op onze website!
Daar vindt u de verslagen van de MRvergaderingen. Deze verslagen hangen ook
op de prikborden bij de voordeur en in het
teamlokaal.

Dit jaar MR-verkiezingen!!
De MR bestaat uit gekozen leden, die
voor een termijn van 3 jaar lid zijn van
de MR.

Vergaderdata in
2015-2016









07 september
13 oktober
16 november
05 januari
15 februari
29 maart
23 mei
27 juni

Alle MR-vergaderingen
zijn openbaar. Graag
wel aanmelden als u
wilt komen.

De ouders in de MR worden democratisch gekozen op basis van stemmen die
worden uitgebracht door alle ouders van
de school.
Voor het schooljaar 2016-2017 ontstaan
twee plaatsen voor ouders die willen
meedenken op de Korenaer.

Medezeggenschap op De Korenaer
“Medezeggenschap van ouders
en personeel is onlosmakelijk
verbonden met de kwaliteit van de school.
Voor mij is een MR dan ook een uitstekend
inspraakorgaan om beleid te toetsen en te
borgen. Het draagt bij aan een open manier van denken en handelen van mensen
die bij het onderwijs zijn betrokken.”
Peter Janssen - directeur De Korenaer

“Schoolbeleid is aan verandering onderhevig. Er wordt continue aan gewerkt om dat
te verbeteren. De MR zet zich in om dit samen met ouders en samen met schoolleiding tot een goed resultaat te brengen. Zodat onze kinderen zich dag in dag uit in een
optimaal functionerende school met plezier
kunnen ontwikkelen.
Roland Quakkelaar - voorzitter MR
September 2015

