
Medezeggenschapsraad:  
Het doel van de MR is het behartigen van de belangen van de kinderen, leerkrachten en ouders. 
De MR van De Akker bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Om deze belangen goed te 
kunnen behartigen heeft de MR wettelijke middelen gekregen: De MR heeft adviesrecht c.q. 
instemmingsrecht.  
 
De MR van De Akker  wil meedenken in het beleid van de school en voorgenomen besluiten. De 
MR wil zo een serieuze gesprekspartner en een klankbord zijn voor de school en het bevoegd 
gezag. Daardoor zullen beleid en genomen besluiten op grotere en bredere draagkracht kunnen 
rekenen en bouwen we gezamenlijk aan een betere kwaliteit van onze scholen.  
  
De MR vergadert vijf à zes keer per jaar.  
Onderwerpen zoals het schoolplan, de schoolgids, het formatieplan, het vakantierooster en het 
Zeeluwe rapport worden dan besproken. Deze behoeven de instemming van de MR. Andere 
onderwerpen die besproken worden zijn bijv. het onderwijskundig jaarplan en het management 
verslag. De MR heeft hierin een adviserende rol.  
Punten van zorg, m.b.t. beleid op onderwijs en/of facilitaire zaken, of punten van zorg in het 
belang van leerling en/of personeel, worden binnen de MR besproken en voorzien van advies 
gecommuniceerd met de verantwoordelijken.  
De MR kan ook zelfstandig voorstellen doen op alle gebieden die zich in en rond de school 

afspelen. Zij is hierbij de spreekbuis voor ouders en personeel. De vergaderingen van de MR zijn 

toegankelijk voor ouders en personeel.  

 

Een overzicht van de M.R. samenstelling vindt u achter in de schoolgids.  

Daarnaast heeft De Akker ook een afvaardiging naar de Gemeenschappelijke MR (GMR) van de 

Scholenvereniging, een ouder en een personeelslid. Deze worden apart verkozen. De GMR is de 

MR van alle scholen van de Scholenvereniging waar onderwerpen op de agenda staan die alle 

scholen als geheel aangaan, bijv. onderwijs- en personeelsbeleid, financieel- en facilitair beleid, 

schoolvakanties e.d..  

 


