Medezeggenschapsraad en Oudervereniging, wat zijn de verschillen?
De afgelopen periode hebben we gemerkt dat niet helemaal duidelijk is wat de precieze taken en
verantwoordelijkheden zijn van de Oudervereniging (OV) en de Medezeggenschapsraad (MR).
Vooral wanneer er op school veel ontwikkelingen zijn, is het belangrijk dat vragen op de juiste plek
binnenkomen zodat eventuele vervolgacties snel genomen kunnen worden. Hieronder geven wij in
een schema aan welke taken liggen bij de MR en welke bij de OV.
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BELANGENBEHARTIGING

ACTIVITEITEN VOOR DE KINDEREN

De MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. Zij komt op
voor de belangen van kinderen, ouders en leerkrachten.
Ook kan zij gevraagd of ongevraagd advies
uitbrengen over zaken die op school spelen. Onderwerpen
die thuishoren bij de MR zijn o.a. de volgende:
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•!
•!
•!
•!

•!

Verandering van de onderwijskundige
doelstellingen;
Vaststelling of wijziging van het schoolplan
Vaststelling of wijziging van een mogelijk
schoolreglement;
Vaststelling of wijziging van regels op het gebied
van het veiligheids-, gezondheids- en
welzijnsbeleid;
De aanvaarding van materiële bijdragen of
geldelijke bijdragen;
De vaststelling of wijziging van de voor de school
geldende klachtenregeling;
Benoeming van een bestuurder
Vaststelling of wijziging van de schooltijden;
Financieel beleid voor de school,
Beëindiging, belangrijke inkrimping, niet zijnde
een verzelfstandiging of uitbreiding van de
werkzaamheden van de school;
Regeling van de vakantie.

Voor meer informatie of een uitgebreide lijst, verwijzen wij
u naar https://infowms.nl.

De OV wordt gevormd door de klassenouders,
ondersteund door een bestuur.
De OV organiseert gedurende het schooljaar
diverse leuke activiteiten voor de kinderen.
Om de kosten van de activiteiten te kunnen
betalen, wordt enerzijds een aantal zaken
betaald via de ouderbijdrage en anderzijds
worden er middelen verkregen via het
maandelijks inzamelen van oud papier en door
de kledinginzameling (2x per jaar).
Activiteiten die de OV o.a. organiseert:
•!
•!
•!
•!

•!

Schoolfeest
Schoolreisjes
Sprookjesfeest
Schoolkamp
Sinterklaasfeest

Naast het organiseren van activiteiten verzorgt
de klassenouder ook de communicatie tussen
de leerkracht en de ouders wanneer hulp van
ouders nodig is.
Ideeën voor activiteiten of andere acties kunt
u altijd voorleggen aan de OV.

Wilt u weten wat er besproken wordt in de MRvergaderingen, kijk dan op
http://www.bsodaschool.nl/ouders/medezeggenschapsraad

Communicatie
Wanneer er bijzonderheden zijn omtrent uw kind(eren) dient u eerst contact te zoeken met de
groepsleerkracht(en). Mocht u er samen niet uitkomen dan kunt u altijd een gesprek aanvragen
met de directie. U kunt hen aanspreken op school of per e-mail een afspraak maken.
Sanne Maas-van Kaathoven (svankaathoven@bsodaschool.nl)
René Rooijakkers (rrooijakkers@bsodaschool.nl)
De medezeggenschapsraad is bereikbaar via mr@bsodaschool.nl
De oudervereniging via ov@bsodaschool.nl!of neem rechtstreeks contact op met de klassenouder
van de klas van uw kind.
Deze informatie kunt u nalezen op de website van de Odaschool: www.bsodaschool.nl onder het
kopje Medezeggenschap / Oudervereniging.

