
Medezeggenschapsraad (MR) 

Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)? 
De Medezeggenschapsraad (MR) praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Ouders en 
personeel kunnen via de MR invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft 
verplicht een Medezeggenschapsraad. De MR heeft een duidelijk wettelijk kader met bijbehorende 
wettelijke bevoegdheden. Dit in tegenstelling tot een Ouderraad (OR) of een Leerlingenraad (LR). Het 
wettelijk kader ligt vast in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).  
 

Rechten Medezeggenschapsraad  
Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de Medezeggenschapsraad. De MR 
kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het schoolbestuur. Alle rechten van de MR 
staan in de eerder genoemde Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Zowel de 
vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel mogen instemmen 
over zaken die voor hen van belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk 
instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben ook 
instemmingsrecht over de besteding van de (vrijwillige) ouderbijdrage.  
 
 
Wat zijn de bevoegdheden? 
De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) onderscheidt een drietal algemene rechten voor de 
MR: 
• Informatierecht – directie verstrekt gevraagd en ongevraagd relevante informatie 
• Recht op overleg – de MR krijgt de mogelijkheid om periodiek bij elkaar te komen 
• Initiatiefrecht – de MR heeft het recht alle aangelegenheden die de school betreffen te bespreken 

Daarnaast heeft de MR de bevoegdheid tot instemming en tot het geven van advies. Er kan sprake 
zijn van instemmingsrecht of adviesrecht.  
De directie van een school moet gegeven advies serieus nemen, maar mag hier wel van afwijken.  
 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
Besturen met meer scholen, zoals bij PCBO Leeuwarden, hebben een gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR), daarmee kan het bevoegd gezag in een keer zaken die voor de 
meerderheid van de scholen van gemeenschappelijk belang zijn afhandelen met de GMR, zonder dat 
alle afzonderlijke MR’en moeten worden geraadpleegd. De GMR van PCBO Leeuwarden werkt met 
contactpersonen naar elke MR toe. De GMR mag alleen zaken behandelen, die voor de meerderheid 
van de scholen van gemeenschappelijk belang is. Van een gemeenschappelijk belang is geen sprake 
als de situaties op de verschillende scholen met betrekking tot één onderwerp sterk van elkaar 
verschillen.   
 
Wat betekent de MR voor mij als ouder? 
Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de 
ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar 
aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben.  
 
Is de MR iets voor U? 
De MR is nergens zonder de inzet van ouders die op het bestuurlijke vlak mee willen denken en 
doen. Een vereiste hiervoor is niet op de eerste plaats bestuurlijke ervaring, maar vooral het besef 
dat inbreng van de ouders en het team in het belang van de school in het geheel en onze kinderen in 
het bijzonder is. 



Alle ouders met een kind op school kunnen in beginsel in de MR worden gekozen zonder dat 
er bepaalde eisen aan hen mogen worden gesteld. De teamleden kiezen de personeelsgeleding, 
de ouders de oudergeleding. 
Alle ouders mogen zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Als er 
meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen 
uitgeschreven. Elk ouderlid neemt voor drie jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens voor nog 
een termijn verkiesbaar stellen.  Dit geldt tevens voor de leerkrachten. 

De MR van IKC Maxima bestaat uit zes leden, drie leden vanuit de ouders en drie leden vanuit het 
team.  

De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Er is altijd de mogelijkheid om aan te schuiven bij een 
vergadering. Dit kunt u kenbaar maken via mr@maximaschool.nl.  
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