Medezeggenschap
Hoe is medezeggenschap op De Burcht geregeld?
Onze school maakt sinds de fusie van 1 januari 2014 onderdeel uit van de Stichting
een school met de Bijbel te Aalst en Brakel. Doordat hiermee twee scholen onder
één bestuur vallen is er naast de MR, voor de in hoofdzaak lokale zaken, eveneens
een GMR, voor de bovenschoolse zaken, ingesteld.
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad - GMR
De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van en voor de beide
scholen binnen de stichting. De GMR is samengesteld uit MR-leden van deze scholen.
In de GMR is het aantal ouders en personeelsleden gelijk.
Samen met het bestuur van de stichting stelt zij het beleid voor de betreffende
scholen vast.
De GMR overlegt samen met het bestuur over bovenschoolse zaken die alle ouders,
alle leerlingen en alle personeelsleden aangaan. U kunt hierbij denken aan de
begroting, het zorgplan voor alle leerlingen, onderhoud van de scholen,
personeelsbeleid, functiemix en identiteit.
De achterban van de GMR bestaat uit alle betrokken ouders/verzorgers en alle
personeelsleden van de stichting. De onderlinge communicatie vindt plaats via de
medezeggenschapsraden van de scholen. Deze MR-en worden betrokken bij de
besluitvorming in de GMR.
Medezeggenschapsraad - MR
Naast de GMR heeft elke school binnen de stichting een eigen MR. Bij ons bestaat
deze raad uit 4 leden: twee ouders en twee personeelsleden. De leden worden
d.m.v. verkiezingen gekozen voor een periode van 4 jaar.
De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die onze school
betreffen. Zij is bevoegd om over deze aangelegenheden aan de schooldirecteur
schriftelijk voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. Daarnaast dient
de MR haar goedkeuring te verlenen aan een groot aantal schoolse aangelegenheden
zoals het vakantierooster, het personeelsbeleid, de begroting, de overblijfregeling,
het zorgplan en het schoolplan.
Mocht u punten hebben ter bespreking, dan kunt u te allen tijde contact opnemen
met één van de leden van de MR.
Samenstelling MR:
Marleen Kiewiet- Hassefras
José van den Ham- de Haan
Ellen Vernooij- van Leeuwen
Henry van de Werken
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