
Hoe kunt u lid worden van de MR?  
De MR is gebonden aan het MR-reglement voor de basisscholen onder de Stichting Signum, vastgesteld in juni 
2007. Leden worden gekozen voor een periode van 3 jaar. Aftredende leden kunnen herkozen worden. Als er 
een vacature ontstaat in de oudergeleding van de MR worden er verkiezingen uitgeschreven. Als meerdere 
ouders zich kandidaat stellen voor deze taak wordt er schriftelijk gestemd. Alle ouders hebben stemrecht. Een 
vacature in de teamgeleding wordt door het team ingevuld. 
 
Wat is het verschil met de oudervereniging? 
Het eerste verschil is dat de MR een wettelijk bevoegdheid heeft, en de oudervereniging niet. Verder houdt de 
oudervereniging zich bezig met de praktische zaken op school. Zoals het organiseren en/of ondersteunen van 
het team bij festiviteiten of buitenschoolse activiteiten. De MR houdt zich bezig met onderwijskundige en 
personele zaken op school. De oudervereniging kan de MR uiteraard adviseren en de oudergeleding van de MR 
kan de oudervereniging om advies vragen. 
 
Met wie praat een medezeggenschapsraad? 
Met enige regelmaat wordt de directeur uitgenodigd om een vergadering bij te wonen. Verder zijn twee MR-
leden lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).  
 
GMR (Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) 
Wittering.nl is een van de 23 basisscholen die door het bovenschoolse bestuur Signum bestuurd worden. De 
belangen van de ouders en personeel van alle Signum scholen worden behartigd in de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit 12 leden die gekozen worden uit 2 verkiezingsplatforms 
(een ouderplatform en een personeelsplatform). In de verkiezingsplatforms nemen afgevaardigden zitting uit de 
MR van iedere school.  
Voor Wittering.nl neemt Marita van de Heuvel zitting in het platform personeel en Desiré Dolle in het platform 
ouders. Leden van de verkiezingsplatforms kunnen ook deelnemen aan de werkgroepen die de GMR adviseren. 
Er zijn 4 werkgroepen (1: personeel, 2: financiën en huisvesting, 3: onderwijs en organisatie, 4: reglementen). 
Marita neemt deel aan de werkgroep personeel en Inge aan de werkgroep onderwijs en organisatie. 
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