
Medezeggenschapsraad De vlieger  

  

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR) die meedenkt en meebeslist over de 

organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Via de MR kunnen ouders en 

personeel invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elk belangrijk besluit dat de directie wil 

nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat zij heeft 

kenbaar maken aan directie en aan het bestuur. Er zijn twee soorten rechten: adviesrecht en 

instemmingsrecht. Adviesrecht betekent dat de directie een serieuze reactie moet geven op elk 

door de MR gegeven advies. Echter de directie hoeft niet elk advies blindelings over te nemen.  

  

Bij beslissingen met instemmingsrecht kan de directie niet zonder de goedkeuring van de MR 

besluiten nemen. De MR van basisschool De vlieger bestaat uit 4 leerkrachten en 4 ouders. Elke 

vier jaar treedt een gedeelte van de raad af volgens een rooster van aftreden en worden nieuwe 

verkiezingen uitgeschreven. De vergaderingen van MR zijn openbaar, tenzij anders vermeld staat.  

   

Voorzitter  Godelieve Delahaye (leerkracht)  

Secretaris  Kirsten van Veen  

Leden  Corry Rijnders (leerkracht)  

   Yvonne Langeslag 

   vacature  

   vacature 

      

   Nicky Aarts (leerkracht 

WereldDelen)  

  

Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, 

leerkrachten, directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op school van belang zijn,komen in 

de medezeggenschapsraad aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan 

kunt u dat via de medezeggenschapsraad aankaarten.  

  

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad  

MOVARE heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).  

Deze geeft/verleent instemming of advies over schooloverstijgende zaken met als doel de 

beleidsontwikkeling mede vorm te geven.  

  

Samenstelling  

De GMR van MOVARE bestaat uit 18 leden. Per regio zijn 4 mensen in de GMR afgevaardigd, die 

namens de betreffende regio participeren. Daarnaast bestaat de GMR uit één lid voor het speciaal 

onderwijs en één lid voor het speciaal basisonderwijs.  

De volledige samenstelling van de GMR én het GMR-reglement zijn beschikbaar via de website van  

MOVARE www.movare.nl  

http://www.movare.nl/
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