
Nieuws vanuit de Medezeggenschapsraad (MR) 

 
Graag willen wij u informeren over veranderingen binnen de (O)MR en het verkiesbaar 

stellen van de oudergeleding voor het jaar 2020-2021. 

 

Medezeggenschap van ouders en personeel helpt de school beter besturen! 

 

De MR binnen De Piramide bestaat uit ouders en personeelsleden, de verhouding hierin 

is 50% personeel en 50% ouders. Als u in de MR van de school van uw kind wilt, dan 

moet u zich verkiesbaar stellen. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen 

verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de MR.  

 

Leden 

De volgende personen nemen momenteel zitting in de MR: Ivonne van Dam en 

Jeannine Stroucken namens het personeel en Marina van den Munckhof en Maikel 

Aarts namens de ouders. 

 

Leden oudergeleding medezeggenschapsraad 

Mijn naam is Marina van den Munckhof en sinds 2017 lid van de oudergeleding van De 

Piramide. Daarnaast heb ik 5 jaar deel uitgemaakt van de oudervereniging. Dit 

schooljaar zit mijn dochter in groep acht en gaat dus de school verlaten. Hiermee komt 

er ook een einde aan mijn lidmaatschap bij de MR van De Piramide. 

 

De afgelopen drie jaar heb ik met veel plezier en enthousiasme deel uitgemaakt van 

de MR. We hebben in deze drie jaar veel hobbels overwonnen o.a. de zoektocht naar 

een nieuwe directeur en het continurooster. Het team en bestuur van De Piramide 

heeft de afgelopen drie jaar veel veranderingen doorgemaakt waardoor de school en 

het team de komende jaren nog meer kan groeien.  

 

Ik hoop dan ook oprecht dat er een gedreven, kritische en gepassioneerde ouder mijn 

plaats in kan nemen. Hierdoor kan het onderwijs voor onze kinderen zo goed mogelijk 

plaats vinden. 

 

  



Ik ben Maikel Aarts en ik ben sinds medio 2016 lid van de MR van De Piramide. 

Daarnaast ben ik de afgelopen 6 jaar ook lid geweest van de ouderverening.  

 

Aankomende zomer zit mijn zittingstermijn van 4 jaar in de MR erop. 

Het is naar mijn mening erg belangrijk dat er in verenigingen en besturen regelmatig 

“een frisse wind waait” en daarom heb ik besloten om mezelf niet herkiesbaar te 

stellen. Komende zomer zal ik dus aftreden als lid van de MR. 

 

Het zitting nemen in de MR heb ik als erg leuk en leerzaam ervaren en de 

samenwerking met de school is met name de laatste jaren erg goed en constructief 

geweest.  

 

Na de verhuizing naar het mooie nieuwe pand zijn door alle partijen veel zaken kritisch 

bekeken en tegen het licht gehouden en wordt er mijns inziens een goede en solide 

basis gelegd voor de komende jaren. We zijn er naar mijn mening nog niet, maar er zijn 

veel goede stappen gezet op het gebied van bijvoorbeeld samenwerking, openheid 

en communicatie. Een mooie uitdaging voor onze opvolgers om dit verder te bouwen 

en te verbeteren. 

 

Het leuke aan deelnemen aan de MR vind ik dat je op de hoogte wordt gehouden van 

het reilen en zeilen van de school en namens de ouders ook mee kunt praten en mee 

kunt denken.  

Ook kun je soms mede invloed uitoefenen op bepaalde zaken aangaande de school.  

  

Mijn persoonlijke drijfveer om aan de MR deel te nemen is voornamelijk: zo fijn en goed 

mogelijk onderwijs voor onze kinderen in een vertrouwde omgeving voor iedereen. 

 

Rechten MR 

In onderstaand artikel staat wat meer uitgelegd over de MR en met name de rechten 

zoals het informatierecht, adviesrecht, initiatiefrecht en instemmingsrecht. 

 

Informatierecht 

Informatie is noodzakelijk voor openheid binnen de school. De MR moet over informatie 

beschikken om te kunnen praten over het beleid en de kwaliteit op school. Het 

informatierecht is dan ook een belangrijk recht van de medezeggenschapsraad. Het is 

de taak van het schoolbestuur om de MR tijdig te informeren, zodat de MR goed kan 

functioneren. 

 

  



Reglement en statuut 

Hierin staan allerlei zaken die belangrijk zijn voor het goed functioneren van de MR. Elk 

belangrijk besluit, bijvoorbeeld de hoogte van de ouderbijdrage, moet het bestuur 

eerst voorleggen aan de MR want zonder haar instemming of advies mag er geen 

beslissing worden genomen. Dit wordt het advies- en instemmingsrecht van de MR 

genoemd.  

 

Adviesrecht 

Zaken waarvoor het schoolbestuur in ieder geval het advies van de MR moet vragen 

zijn bijvoorbeeld een wijziging in het lesrooster, vakantieregeling of het ontslag van de 

schoolleiding. Het schoolbestuur moet zorgvuldig omgaan met het advies van de MR, 

maar is niet verplicht dit advies over te nemen. 

 

Initiatiefrecht 

De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. 

De MR is bevoegd om over alle aangelegenheden voorstellen te doen en standpunten 

kenbaar te maken aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag stelt de MR altijd in 

de gelegenheid om het voorstel of standpunt te bespreken.  

 

Het instemmingsrecht 

De MR heeft op een aantal onderwerpen ook een instemmingsrecht. Voorbeelden van 

zaken waarbij de MR dit recht heeft zijn wijziging van het schoolreglement, de 

klachtenregeling of de hoogte van de ouderlijke bijdrage. Het schoolbestuur kan dus 

dit soort plannen niet uitvoeren zonder de instemming van de MR. 

 

 

Voor het aankomende schooljaar zijn we op zoek naar twee ouders die zitting willen 

nemen in de MR en wij doen dan ook een oproep aan jou! Kennis is niet noodzakelijk. 

Aan het begin van het schooljaar is er een studiebijeenkomst voor nieuwe MR-leden 

welke door school gefinancierd wordt, daarnaast kunnen gemaakte onkosten 

gedeclareerd worden. 

 

Lijkt het jou leuk om “je handen uit de mouwen te steken” en mee te denken en praten 

over de toekomst van de school? Meld je dan aan als lid van de MR vanaf het 

schooljaar 2020-2021! Je kunt dit doen vóór 15 mei via ons emailadres: 

oudersmr_piramide@prodas.nl.  
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