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Rol en werkwijze MR 

De MR is een bij wet ingesteld onafhankelijk en democratisch gekozen schoolorgaan om de belangen 

van zowel ouders als teamleden te vertegenwoordigen tegenover het bestuur. De MR moet en mag 

zich gevraagd en ongevraagd met allerlei (beleidsmatige en kwalitatieve) zaken bezighouden die de 

school aangaan. Afhankelijk van de belangen die ermee gemoeid zijn en de reikwijdte daarvan, wordt 

de MR over een aantal zaken verplicht ofwel om advies dan wel om instemming gevraagd. Maar de 

MR mag ook ongevraagd advies geven over zaken die de school aangaan. Voor meer informatie over 

onze vergaderdata, samenstelling etc. kunt u terecht op de volgende pagina: 

https://ontdekking.asg.nl/medezeggenschapsraad. 

 

Huisvesting 

De afgelopen maanden stond huisvesting hoog op onze agenda. De school is (te) vol, het wettelijk 

aantal beschikbare m2 per kind wordt niet gehaald en ook is de beleving binnen het gebouw niet 

optimaal. Al geruime tijd worden hierover gesprekken gevoerd met de gemeente (die moet zorgen 

voor adequate huisvesting) maar dit proces is traag en stroperig. Omdat voor de MR de maat vol is 

heeft zij een brandbrief gestuurd naar de burgemeester en wethouders van de gemeente Almere. 

Een kopie van deze brief kunt u binnenkort vinden op de website van de Ontdekking, op de MR 

pagina. 

Een schets van de situatie zoals deze op dit moment is, treft u aan via de volgende link: 

https://ontdekking.asg.nl/sites/ontdekking.asg-

almere.nl/files/images/mr_situatieschets_huisvesting.png 

Update MR en statuut 

Het huishoudelijk reglement van de MR alsmede het MR statuut is, in overleg en samenwerking met 

de Directie, bijgewerkt. De vorige versie dateerde van 2015/2016. De bijgewerkte versie wordt in de 

aankomende dagen toegevoegd op de webpagina van de MR: 

https://ontdekking.asg.nl/medezeggenschapsraad.  

 

Het jaar van de MR 

Op de webpagina van de MR staat het jaarverslag 2018-2019.  Op deze wijze legt de MR formeel 

verantwoording af over haar activiteiten gedurende dit schooljaar. Wij willen de rol en taken van de 

MR in een notendop schetsen, zodat u op de hoogte bent wat u van ons kunt verwachten en wat 

wij van u verwachten. We horen ook altijd graag van u wat er op school speelt en wat u op uw hart 

heeft. U kunt hiervoor gebruik maken van het email adres : mr@ontdekking.asg.nl 

 

In vogelvlucht zijn de volgende onderwerpen het afgelopen jaar de revue gepasseerd: 

https://ontdekking.asg.nl/medezeggenschapsraad
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Belangrijkste punten vanuit het MR-overleg van 11 december 2019 

Woensdag 11 december heeft er opnieuw een MR-overleg plaatsgevonden. De drie belangrijkste 

thema’s waar wij bij stil hebben gestaan zijn: 

• Training Mediawijsheid op zowel boven- als middenbouw faciliteren 

• Het MR takenpakket en communicatie hieromtrent richting de achterban 

• Update huishoudelijk regelement en MR statuut 

 

MR-verkiezingen 

Medio april/mei 2020 vinden er voor de oudergeleding van de MR verkiezingen plaats. Indien u 

overweegt om u verkiesbaar te stellen voor deelname aan de MR, maar graag wilt ervaren hoe een 

MR-overleg verloopt, dan bent u van harte welkom om één van onze MR-overleggen bij te wonen. 

Graag wel vooraf aanmelden door een email te sturen naar mr@ontdekking.asg.nl met daarin uw 

naam en de vermelding dat u (mogelijk) interesse heeft in een functie als MR-lid.  

Medio eind januari/begin februari dienen alle geïnteresseerden een profieltekst (max 8 zinnen) met 

daarin een motivatie voor deelname aan te leveren. Bij voorkeur inclusief een foto. Hiervoor zal een 

separate uitnodiging worden verstuurd via Social Schools. 

Uiteindelijk zullen de vijf deelnemers met de meeste stemmen gekozen worden tot lid van de MR, 

voor een zittingsduur van vier jaar. De deelnemers die in eerste instantie niet geselecteerd zijn 

zullen automatisch als eerste benaderd worden indien een lid binnen de termijn van vier jaar 

opstapt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het huishoudelijk reglement alsmede het MR 

statuut welke te raadplegen is op de volgende pagina:  

https://ontdekking.asg.nl/medezeggenschapsraad. 

 

Namens de team- en oudergeleding van de Medezeggenschapsraad wensen wij u hele fijne 

feestdagen en een voorspoedig 2020 toe! 
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