
 
 

 
 

Voorzitter MR 

De MR is een orgaan voor inspraak, voor medezeggenschap. Medezeggenschap is van belang, omdat het 

ouders en leerkrachten in staat stelt invloed uit te oefenen op het beleid van de school. Een goed 

functionerende MR levert samen met de ouderraad (OR) een grote bijdrage aan de kwaliteit van onderwijs en 

de sfeer en veiligheid op de school. De MR is bevoegd tot het bespreken van alle aangelegenheden die de 

school betreffen, kortweg het beleid van de school. De MR heeft soms instemmingsrecht, zoals bij de 

verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school, de vaststelling of wijziging van het 

schoolplan en het zorgplan. Soms beperkt het zich tot adviesrecht.    

Taakomschrijving voorzitter 

• Je bereidt in overleg met de directie van KBS De Martinus een zevental MR-vergadering voor. 

• Je bent voorzitter van de MR-vergaderingen. 

• Je bereidt in overleg met de voorzitter van de OR een gezamenlijk overleg voor (2 x per jaar). 

• Je bestudeert beleidsvoorstellen van het SKOLO-bestuur en de directie van KBS De Martinus en toetst 

de wijze waarop het beleid wordt uitgevoerd voor de MR. 

• Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarverslag. Dit doe je natuurlijk in samenwerking 

met de overige MR leden. 

• Om de continuïteit te waarborgen dient een MR-lid bereid te zijn minimaal drie jaar zitting te nemen 

in de MR. 

Competenties 
Kennis/kunde 

• Je bent in staat om op strategisch/tactisch niveau mee te denken en te praten over de toekomst van 

SKOLO. 

• Je stelt je op als een kritische en constructieve gesprekspartner voor de directie van de KBS De 

Martinus. 

• Het is een pre als je beschikt over kennis om financiële documenten te kunnen lezen, begrijpen en te 

interpreteren. 

• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden. 

Gedrag  

• Je behartigt als vertegenwoordiger van de KBS De Martinus de belangen van school, het team en alle 

leerlingen. 

• Je maakt voldoende tijd vrij voor het bijwonen van vergaderingen en het lezen van stukken. 

• Je hebt een actieve en positieve instelling. 

• Je hebt een brede belangstelling voor onderwijs. 

• Je voelt je als vertegenwoordiger van ouders medeverantwoordelijk voor de schoolorganisatie. 

 


