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Beste ouders, verzorgers en leerkrachten,
In de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders en
personeelsleden meedenken, meepraten en meebeslissen
over de gang van zaken op school. Daarmee leveren zij
een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs.

Geplande
evenementen MR
10-4-2018
MR-Overleg
19-6-2018

De MR werkt met een jaarplanning, waarin globaal is
vastgelegd met welke onderwerpen wij ons bezighouden
en wanneer dit gebeurt. Bijvoorbeeld het vaststellen van het
schoolplan, formatieplan en vakantierooster.

MR-overleg

Over de werkzaamheden van dit schooljaar, informeren we
jullie in ons jaarverslag en in deze nieuwsbrief.

Wet medezeggenschap op
scholen
De bevoegdheden en
rechten van de MR zijn
vastgelegd in de WMS.

Vragen?
Spreek ons aan of bel ons. Mailen mag ook via
mr@obsdeskans.nl.
Met vriendelijke groet,
Carin Nauta, Petra van der Vlugt, Bianca Hams en Annet List

Agendapunt:
krimp en samenwerking
In het overgrote deel van Nederland worden steeds minder
kinderen geboren. Niet alleen in de traditionele krimpgebieden,
maar zelfs in de Randstad. Het gevolg: een lagere instroom van
leerlingen op de basisschool, en vervolgens op de middelbare
school.

Feiten en weetjes MR

In de WMS wordt een
aantal algemene taken van
de
medezeggenschapsraad
genoemd: de MR bevordert
de openheid en onderling
overleg in de school, waakt
in school tegen discriminatie
en bevordert gelijke
behandeling.
Jaarlijks informeert de MR
alle betrokkenen bij school
schriftelijk over zijn
werkzaamheden in een
jaarverslag.

In maart 2017 ontvingen alle ouders een brief van Comprix,
VSCO en De Stellingwerven, waarin werd aangekondigd dat ze
kleine scholen willen samenbrengen tot een goede bereikbare
school. In mei en juli 2017 ontvingen jullie van ons ook

Maart 2018 – Nieuwsbrief MR De Skâns

Pagina 1 van 4

nieuwsbrieven over dit agendapunt. De MR vind het belangrijk
dat er maatregelen genomen worden om toekomstige
leerlingendaling op te vangen. Nu PCBO Rehoboth een
identiteitsrijke samenwerkingsschool uitsluit gaan wij verder met
het verkennen van maatregelen tegen krimp.
Toekomstperspectief Comprix
Stichting Comprix is het bevoegd gezag voor het
Openbaar/Identiteitsrijk Primair Onderwijs in de gemeenten
Ooststellingwerf, Opsterland en Weststellingwerf. De GMR van
Comprix heeft alle medezeggenschapsraden van meer dan 40
basisscholen uitgenodigd voor een overleg. In dit overleg op 25
januari 2018 is de concept-notitie Toekomstperspectief van
Comprix besproken. Het doel van deze notitie is te komen tot
het behoud van kwalitatief goede openbare of identiteitsrijke
scholen in onze regio nu en in de toekomst. Deze conceptnotitie hadden wij tijdens een tussentijds ingelast overleg met
onze MR besproken. Onze opmerkingen, suggesties en vragen
zijn meegenomen naar dit overleg. We wachten nu het
vernieuwde concept af. Verder vragen we advies en
ondersteuning en verkennen we mogelijkheden om extra
activiteiten op te pakken.
Jaarplanning 2017/2018
Een jaarplan is een schematisch overzicht van alle onderwerpen
die de MR tijdens het schooljaar zal behandelen. Wij werken
tijdens ieder overleg met onze jaarplanning, zodat wij als MR
tijdig schoolzaken behandelen en afronden en geen
onderwerpen vergeten. Denk daarbij aan zaken zoals
vakantierooster, formatieplan, etc. etc. Er zijn zaken die ieder
jaar voorbij komen, maar er zijn ook zaken die wij zelf kunnen
aandragen. Misschien heeft u wel een goed idee?
Vergadering een keer bijwonen?
U bent van harte welkom om een keer een vergadering bij te
wonen. In oktober/november 2018 wordt er een verkiezing
gehouden voor een nieuw MR-lid. Wellicht is dat ook een reden
voor u om een keer een vergadering bij te wonen, zodat u een
indruk krijgt van onze werkzaamheden. Tijdens ons overleg in
oktober was er ook een ouder aanwezig. Wilt u ook een keer
aanwezig zijn bij ons overleg? Laat het ons dan weten.
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Recht op overleg,
initiatiefrecht en recht op
ifnormat
In WMS-artikel 6 wordt het
recht op overleg
beschreven. Het bevoegd
gezag/schoolleider en de
MR komen bijeen indien
een van deze partijen dat
wenst.
Initiatiefrecht
In de WMS staat dat de MR
alle onderwerpen die met
school te maken hebben,
mag bespreken. Bovendien
mag de MR daarover aan
het bevoegd gezag
voorstellen doen en
standpunten naar voren
brengen, dit is het
zogeheten initiatiefrecht.
Recht op informatie
De MR heeft informatie
nodig om zijn werk goed te
kunnen doen en om een
volwaardige
gesprekspartner van het
bevoegd gezag te kunnen
zijn. Alle informatie die de
MR redelijkerwijs nodig heeft
om zijn taak te vervullen
moet door het bevoegd
gezag tijdig worden
verstrekt.
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Vragen, opmerkingen of ideeën?
Reacties op deze nieuwsbrief stellen wij erg op prijs! We doen ons
werk uiteindelijk om een bijdrage te leveren aan betere kwaliteit
van onderwijs voor leerlingen, ouders, leerkrachten en
schoolleiders.
Hebben jullie ideeën? Leven er zaken? Laat het ons weten. Wil je
op een andere manier een bijdrage leveren? Neem contact met
ons op. We staan open voor alle suggesties!
Spreek ons gerust aan of bel ons. Mailen kan ook naar
mr@obsdeskans.nl .
Met vriendelijke groeten,
Carin Nauta, Petra van der Vlugt, Bianca Harms en Annet List

De MR en krimp
In steeds meer gebieden in
Nederland is sprake van
teruglopende
leerlingaantallen als gevolg
van krimp van de bevolking.
Hiervoor is beleid nodig.
Rol van bevoegd gezag
Het bevoegd gezag zal
beleid moeten ontwikkelen
over hoe er met de
gevolgen van krimp wordt
omgegaan. De MR kan
hierover meedenken. Van
belang hierbij is nadenken
over samenwerking met
een andere school.
Taken en bevoegdheden
MR
De MR heeft recht op tijdige
informatie van het bevoegd
gezag. Zodra het bevoegd
gezag een inhoudelijk
beleidsvoorstel over de
krimp presenteert dan heeft
de MR hierbij een
adviesbevoegdheid. Over
de gevolgen van fusie van
een school heeft de MR
instemmingsbevoegdheid.
Van groot belang is de
achterban goed te
informeren en waar
mogelijk te betrekken bij de
besluitvorming in de MR.
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De Skâns is een kwalitatief sterke school met prima
resultaten, bijzondere activiteiten en een goed
onderwijsconcept: daltononderwijs.
Daltonscholen geven vanuit een eigen visie
invulling aan het stimuleren van creativiteit, kritisch
denken, probleemoplossend vermogen en
samenwerking: dat zijn de ‘skills’ van de 21e eeuw !

"Daltononderwijs is iedere leerling gegund"
Daltononderwijs staat voor een brede vorming (zowel
cognitief, cultureel, sportief en sociaal-emotioneel) die
bijdraagt aan een sterke persoonsontwikkeling.

De school is een
gemeenschap
Jonge kinderen doen van
nature alles met elkaar
samen en verbinden geen
oordeel aan de verschillen
die zij bemerken. Door
anderen te leren kennen,
begrijpen en waarderen,
ervaren kinderen dat
verschillen in afkomst,
social-economische status,
cultuur, ontwikkeling en
persoonlijkheid een
verrijking kunnen zijn.
Wees wie je bent en geniet
daarvan, maar heb oog
voor een ander!
Leer van verschillen! Het
belangrijkste is dat men
leert dat de
overeenkomsten zoveel
groter zijn dan de
verschillen!

Verantwoordelijkheid | Samenwerking | Effectiviteit | Zeflstandigheid | Reflectie

De belangstelling onder
ouders voor
samenwerkingsscholen in
Nederland is groot!
Het is leuk om samen les te
krijgen!
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