
           
 

 

 

 

Eigenlijk best gek: je zit als leerling op school en vormt met je medeleerlingen daar de 

grootste groep, maar er wordt door anderen besloten wat wel en niet kan of mag.  

Dit lijkt misschien zo, maar dit beeld klopt niet helemaal. Natuurlijk beslissen de docenten 

en de directie over verschillende zaken, maar je kunt als leerling ook zelf meepraten en 

meebeslissen. Niet alleen over zaken die spelen op je eigen school, maar ook over 

onderwerpen die meerdere scholen van Piter Jelles of zelfs de hele scholengemeenschap 

aangaan! Meedenken, meepraten en meebeslissen kan in de Medezeggenschapsraad (MR).  

 

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. Dit is bijvoorbeeld het personeelsbeleid en  de manier waarop het geld 

wordt uitgegeven bij Piter Jelles (begroting).  

 

Hoe werkt de Medezeggenschapsraad? 

De MR is deels ‘toezicht houder’ en deels ‘meedenker’ voor het beleid binnen Piter Jelles 

en overlegt met het College van Bestuur (CvB) over belangrijke schoolzaken. 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 maar 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.  

De MR heeft een hoop invloed! En het mooie is dat ook leerlingen in die MR moeten zitten. 

Medezeggenschap is een investering in de kwaliteit van het onderwijs en het gaat tenslotte 

over jouw school!  

 

Hoe kom jij in de MR? 

De MR bestaat uit ouders, medewerkers en leerlingen. Je kunt in de MR komen door 

hiervoor gekozen te worden. Het kan heel goed zijn dat je nog nooit iets van verkiezingen 

voor de medezeggenschap gemerkt hebt. De verkiezingen vinden namelijk alleen plaats 

als er meer kandidaten zijn dan het aantal beschikbare plaatsen.  
 

Verkiezingen MR 
In 2016 eindigt weer een zittingstermijn van de ouders en leerlingen in de 

medezeggenschapsraad bij Piter Jelles. De verkiezingsdata voor de verkiezingen van de 

MR zijn vastgesteld op 

29 en 30 maart 2016 
 

Iets voor jou? Geef je dan op als kandidaat! 
Als leerling heb je dus de mogelijkheid om mee te praten en te beslissen over de gang van 

zaken op school. Dit is je kans om mee te praten en te beslissen over de zaken die spelen 

bij Piter Jelles! Maak gebruik van die kans en word lid van de MR. Want in de 

medezeggenschapsraad kun je zeggen waar het op staat! Geef je vóór 14 maart 2016 

(24.00 uur) op als kandidaat bij MR-secretariaat@pj.nl (ook voor meer informatie). 
Op de website van Piter Jelles vind je ook informatie; kijk op www.piterjelles.nl 

 
Laat deze kans niet liggen en geef je snel op! 

In de Medezeggenschapsraad kun je zeggen waar het op 
staat! 
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