Betrokken ouders
die hun stem willen laten horen!
Een goede school
Een goede en prettige school maken we
samen:
ouders,
leerlingen
en
medewerkers. Daarom is het belangrijk
dat ouders, leerlingen en medewerkers
betrokken zijn bij het onderwijs van Piter
Jelles en daar ook invloed op kunnen
uitoefenen. Door medezeggenschap kan
dat. De Wet Medezeggenschap op
Scholen
(WMS)
zorgt
ervoor
dat
medezeggenschap
een
zaak
van
iedereen wordt.

Medezeggenschapsraadverkiezingen
4 en 5 juni 2018
De termijn van de huidige MR-leden van
de ouder- en leerlinggeleding zit erop.
Daarom worden op 4 en 5 juni 2018
nieuwe ouders en leerlingen in de MR
gekozen. Iedere ouder en iedere leerling
kan stemmen op een kandidaat van zijn
of haar keuze. Ouders stemmen hierbij
op ouders en leerlingen op leerlingen.
Zittingsperiode: ouders en leerlingen
twee jaar en personeel drie jaar,
allemaal met maximaal twee termijnen.

Medezeggenschap bij Piter Jelles
Er zijn twee soorten raden die een rol
spelen in de medezeggenschap van Piter
Jelles. Dit zijn de deelraad (dMR) op
schoolniveau
en
de
Medezeggenschapsraad
(MR)
op
bovenschools niveau. De dMR beslist op
de school samen met directie over het
schoolbeleid. De MR houdt zich bezig
met thema’s die meerdere of alle scholen
van Piter Jelles aangaan. Bijvoorbeeld
over het personeelsbeleid en de manier
waarop het geld wordt uitgegeven bij
Piter Jelles (begroting).

Betrokkenheid van ouders,
leerlingen en medewerkers
Het is als ouder interessant maar vooral
belangrijk om betrokken te zijn bij de
school
van
uw
kind(eren).
Door
medezeggenschap heeft u invloed op hoe
het
onderwijs
op
school
wordt
vormgegeven; u praat mee en geeft
advies, maar hebt ook de mogelijkheid
om wel of niet met bepaalde zaken in te
stemmen. Om samen een goede school
te maken is het belangrijk dat zowel de
stem van de ouders, leerlingen als
medewerkers gehoord wordt. Daarvoor
zijn kandidaten nodig.

Hoe werkt de
Medezeggenschapsraad?
De MR is deels ‘toezichthouder’ en deels
‘meedenker’ voor het beleid binnen Piter
Jelles en overlegt met het College van
Bestuur
(CvB)
over
belangrijke
schoolzaken. De MR kan in dit overleg
gevraagd of ongevraagd een standpunt
kenbaar maken. Het CvB moet elk
belangrijk besluit eerst aan de MR
voorleggen. Zonder een positief advies of
de instemming van de MR mag een
besluit niet zomaar worden uitgevoerd.
De MR heeft dus een aantal belangrijke
bevoegdheden. Daarnaast is de MR van
Piter Jelles ook een meedenkende partij:
samen met het CvB naar de toekomst
kijken om samen na te denken over
belangrijke beleidszaken binnen Piter
Jelles.

Kandidaat stellen? Vragen?
Bent u geïnteresseerd? U kunt zich
kandidaat stellen tot 24 april 2018.
Voor het doorgeven van uw kandidatuur
of voor vragen kunt u terecht bij
Grieteke Althuis,
Ambtelijk secretaris MR Piter Jelles
@ MR-secretariaat@pj.nl
 058-8801113
Elzenstraat 5, 8924 JN Leeuwarden
Op de website
http://startpagina.pj.nl/verkiezingen is
meer informatie over de verkiezingen te
vinden.
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