
Algemene informatie MR en GMR 

 

De Medezeggenschapsraad bestaat op basisschool Klimop uit 4 leden, 2 ouders en 2 

leerkrachten. Ouders komen in de MR via verkiezingen, tenzij er zich slechts één kandidaat 

aanmeldt. Leerkrachten worden gekozen door het onderwijzend personeel.  

Klimop valt onder het schoolbestuur van Optimus. Optimus bestuurt in totaal 42 scholen. Elke MR 

heeft een contactpersoon voor de GMR op Optimusniveau.  

De Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR) is bovenschools op Optimusniveau actief. De 

GMR is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan, waarin ouders en personeel samenwerken 

aan een gezonde organisatie. In een organisatie waarin mensen zich prettig voelen, wordt goed 

onderwijs gegeven, waardoor kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. De GMR heeft met 

name de taak de ideeën van de organisatie op beleidsmatig gebied te controleren. Ze denkt 

gevraagd en ongevraagd mee bij het adviseren van het bestuur. De raad vindt het ook belangrijk 

reeds in een vroegtijdig stadium bij ontwikkelingen te worden betrokken over een goed 

huisvestingsbeleid, een goed personeelsbeleid, goed beleid op veiligheid in en om de school, een 

open communicatiestructuur etc. 

De MR heeft inspraak in het beleid van de school en het schoolbestuur. 

Elk belangrijk besluit dat op schoolniveau genomen wordt, moet eerst met de MR worden 

besproken. Afhankelijk van het besluit heeft de MR dan adviesrecht of instemmingsrecht. 

Bepaalde beslissingen kunnen niet zonder instemming van de MR genomen worden. Dit doen we 

door de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons 

adviesrecht, instemmingsrecht en het nemen van initiatieven. De directie heeft informatieplicht 

aan de MR. Actief met onze achterbannen te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die 

het onderwijs op basisschool Klimop beïnvloeden. Een bijdrage te leveren op lokaal niveau en in 

de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Klimop). Centraal staat daarbij hoe 

we vanuit basisschool Klimop kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige 

personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de 

samenleving.  

 

We stellen ons als MR actief op, dragen onderwerpen aan, hebben regelmatig overleg met de 

directie en streven ernaar om zo goed mogelijk contact te onderhouden met de achterban. 

Bijvoorbeeld door na elke vergadering een stukje op Parro te plaatsen.  

 

MR-leden voor het schooljaar 2020-2021 

 

Namens de leerkrachten:      Namens de ouders: 

Heidi Peters (voorzitter)                           Annemarie Gloudemans (secretaresse) 

Lieve Schoofs       Leonie de Kuiper (tevens GMR lid) 

 

 


