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Meepraten en meebeslissen

De periode van de basisschool is mis-
schien wel de meest bepalende tijd in 
het leven van uw kind. Om kinderen een 
zo stevig mogelijke basis mee te geven 
is samenwerking en open communicatie 
tussen ouders, leerlingen, leerkrachten 
en schooldirectie onontbeerlijk. 

In de medezeggenschapsraad (MR) van 
OBS De Singel denken ouders en perso-
neelsleden met de schooldirectie mee 
over de inhoud en organisatie van het on-
derwijs. De MR geeft, gevraagd en onge-
vraagd, advies en weegt de verschillende 
belangen en wensen zorvuldig af. Het ge-
meenschappelijke doel is om met elkaar 
de beste keuzes te maken die passen bij 
de school. Het belang van de leerlingen 
staat hierbij uiteraard altijd voorop.

MR-ouder Brigitte Janssen: ‘Ieders inbreng wordt gewaardeerd’

‘Als MR-lid ben je in een vroeg stadium betrokken bij beslissingen 
over het onderwijs, en krijg je beter inzicht in alles wat er op 
school omgaat. Wat mij opvalt is dat scholen aan enorm veel wet-
ten, regels en richtlijnen moeten voldoen. De kunst is om binnen 
die beperkingen te kijken waar ruimte voor ‘eigenwijsheid’ zit en 
hoe je hier als school invulling aan kunt geven. De MR bespreekt 
veel met elkaar, en soms worden er stevige discussies gevoerd. 
Door goed naar elkaar te luisteren komen we er echter altijd wel 
uit. Ieders inbreng wordt gewaardeerd. Dat is prettig.’

De MR is er voor u

Als oudergeleding van de MR vertegen-
woordigen wij de wensen en meningen 
van alle ouders. Wij vinden het daarom 
belangrijk te weten wat u waardeert in 
De Singel, en waar u vindt dat het be-
ter kan. U kunt ons aanspreken op het 
schoolplein, een e-mail sturen of telefo-
nisch contact opnemen. Wat u ons ver-
telt wordt altijd vertrouwelijk behandeld.  

Een voorbeeld
Wanneer uw kind op school wordt ge-
pest, dan bespreekt u dit met de leer-
kracht of de intern begeleider. Bent u 
het niet eens met het antipestbeleid dat 
de school hanteert? Dan kunt u de MR 
verzoeken dit beleid tegen het licht te 
houden. 

Hoe werkt de MR?

De MR vergadert ongeveer zes keer per 
jaar. Doorgaans is Inge Werneke, de di-
recteur van De Singel, ook aanwezig. Zij 
informeert de MR over plannen en voor-
nemens, en legt haar oor te luisteren om 
te horen hoe ouders en personeelsleden 
over de gang van zaken denken. De ver-
gaderingen zijn openbaar. De agenda en 
de notulen vindt u op de website.

Uit de praktijk
Bij het vaststellen van het vakantieroos-
ter is de school gebonden aan landelijke 
en lokale regels. Over de keuze voor  data 
van de losse lesvrije dagen is in de MR 
gediscussieerd. Hierop werd besloten om 
alle ouders en personeelsleden naar hun 
mening te vragen. Het resultaat van deze 
peiling is meegenomen in de bepaling 
van de lesvrije dagen.

Directeur Inge Werneke: ‘Inspirerende samenwerking’

‘De oudergeleding van de MR is voor mij een belangrijk klankbord. 
Van hen hoor ik welke impact ons onderwijs en onze handelswijze 
heeft op de kinderen en op de ouders. Ik hecht veel waarde aan 
goede communicatie die gebaseerd is op vertrouwen. Met de MR 
kan ik in alle openheid van gedachten wisselen over beleidszaken. 
Ik kan hen advies vragen, maar zij kunnen mij ook ongevraagd 
advies geven. Kortom, ik ervaar de samenwerking met de ouder-
geleding als inspirerend, aanvullend en constructief.’

Waarover praat de MR?

De MR bespreekt onderwerpen die van 
belang zijn voor het goed functioneren 
van de school, zoals:

 ▪ Het schoolplan (passend onderwijs, 
buitenschoolse activiteiten)

 ▪ Veiligheid in en om de school (anti-
pestbeleid, verkeerssituatie)

 ▪ Onderwijskundige doelstellingen
 ▪ Het vaststellen van schooltijden, vrije 
dagen en vakanties

 ▪ De besteding van het beschikbare geld
 ▪ Huisvesting (tijdelijke locatie, nieuw-
bouw)

De MR behandelt géén individuele kwes-
ties van ouders of personeelsleden, ten-
zij deze aanleiding zijn om algemeen be-
leid te (her)overwegen. 

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad

1. Brigitte Janssen, moeder van Elke van der Heijden uit groep 8A-S (Antilopen)
2. Dennis Kurvers, vader van Rinaldo uit groep 5C-G (Dolfijnen)
3. Jeannette Nieuwenhuizen, moeder van Julia Stolk uit groep 7B-G (Haaien)
4. Simon Noorda, vader van Jonathan uit groep 5B-S (Koala’s)
5. vacature

De personeelsgeleding bestaat uit Eva Parent, Marjan Pruijssers, Mirte Reisler-van Langen, 
Robert Streunding en Ilona de Vette. Zij vertegenwoordigen alle Singel-medewerkers.



De GMR: onderwijs in Schiedam

De openbare basisscholen in Schiedam 
werken samen binnen de Stichting Primo. 
De Gemeenschappelijke Medezeggen-
schapsraad (GMR) bespreekt zaken die het 
openbaar onderwijs in de stad aangaan. 
Namens de medezeggenschapsraad van 
De Singel zijn ouders en leerkrachten in 
de GMR van Primo vertegenwoordigd.

Is de MR iets voor u?

Elke drie jaar vinden verkiezingen plaats 
voor de oudergeleding van de medezeg-
genschapsraad. Wanneer een ouder zich 
in de loop van de zittingstermijn terug-
trekt, bijvoorbeeld vanwege een ver-
huizing of omdat zijn of haar kind naar 
het voortgezet onderwijs gaat, kunnen  
tussentijdse verkiezingen plaatsvinden. 
Iedere ouder kan zich verkiesbaar stellen. 

Contact
Galileistraat 86
3112 PJ Schiedam
telefoon: (010) 273 39 85
e-mail: mr@singelschiedam.nl

U kunt altijd op het schoolplein op een 
MR-ouder of -personeelslid afstappen!

De MR, 
samen sterk voor 
goed onderwijs
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