MR

Een
constructieve
bijdrage leveren,
namens ouders en
leerkrachten, in het
waarborgen van de identiteit en
kwaliteit van het onderwijs op de EHS & RHS.

• Missie

Centraal stellen van Gods Woord en Zijn geboden
bij alle keuzes die gemaakt en adviezen die gegeven worden.
De scholen moeten herkenbaar blijven als scholen die gefundeerd zijn op de
grondslag van de Gereformeerde Gemeenten.
De kwaliteit van het onderwijs moet minimaal voldoen aan landelijke normen.
Er moet oog zijn voor de individuele leerling met zijn of haar eigen talenten en
gaven.
Een open klimaat waarin iedereen die bij de scholen betrokken is zich veilig en
gewaardeerd voelt.

• Waarden

Verantwoordelijkheid nemen.

Een raad die het (dagelijks) bestuur, schoolleiding en leerkrachten ondersteunt in het uitvoeren
van hun taken. Dit d.m.v. een constructieve bijdrage (zoals: adviseren en meedenken in de voorgelegde
(vraag)stukken en/of nieuwe ideeën inbrengen) aan kwalitatief hoogstaand en
indentiteitsgebonden onderwijs.

• Visie

Creëren van wederzijdse transparantie en tijdige en volledige informatievoorziening.
Ervoor zorgen dat de MR als een volwaardig- orgaan en gesprekspartner gewaardeerd wordt.
Zichtbaarheid en herkenbaarheid van de MR vergroten.
Door aanvullende ideeën aan te brengen bij Bestuur en Schoolleiding de identiteit en kwaliteit nog beter waarborgen.

• Strategie

Een doel beschrijft de toestand waarin de MR terecht wil komen in de toekomst. Doelen worden uitgedrukt in concreet te bereiken resultaten, die te meten zijn d.m.v. bijvoorbeeld KPI’s.
Hierbij proberen we om SMART (Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch en Tijdsgebonden) te formuleren. De doelen worden per schooljaar opnieuw bepaald/vastgesteld.

• Doelen

MR

Doelen schooljaar 2018/2019

Doel 1. Minimaal 2x per jaar een overleg tussen Bestuur en MR waarin in ieder geval de volgende onderwerpen op de agenda staan:
•
•
•
•
•

Wettelijk verplichte onderwerpen.
Welbevinden personeel.
Evaluatie identiteit en kwaliteit van het onderwijs.
Evaluatie samenwerking Bestuur / MR.
Ouderbetrokkenheid.

Doel 2. De informatievoorziening naar de ouders, via de website, uitbreiden met:
• Vergaderverslagen.
• Vergaderdata.
• Jaarverslag MR.

Doel 3. Bevorderen van de samenwerking tussen beide scholen waar dit de kwaliteit van onderwijs ten goede komt.
• Opzetten digitale verzamel locatie voor vakinhoudelijke informatie (van beide scholen).
• Afstemming op het gebied van te bieden (extra) zorg aan leerlingen die daarvoor in aanmerking komen.

Doel 4. Alle stukken die voor een vergadering (met het bestuur) of besluit doorgenomen moeten worden, moeten minimaal 2 weken ter
inzage gegeven worden (wederzijds).

