
 

 

 

 

Medezeggenschap binnen Piter Jelles 
 

De medezeggenschapsraad (Mr) - bovenschoolse medezeggenschap 
De deelraad  - medezeggenschap op schoolniveau 
 

Een goede en prettige school maken we samen: ouders, leerlingen en medewerkers. 

Daarom is het belangrijk dat al deze partijen 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.  

Voor een scholengemeenschap als Piter Jelles, waar elke school een eigen karakter en 

identiteit heeft, is het juist ook belangrijk dat medezeggenschap per school geregeld 

wordt en niet alleen bovenschools. 

Er zijn twee soorten raden die een rol spelen in de medezeggenschap van Piter Jelles. Dit 

zijn de deelraad op schoolniveau en de bovenschoolse medezeggenschapsraad. 

De deelraad – medezeggenschap op schoolniveau 

Elke school heeft een eigen deelraad. De deelraad bestaat uit medewerkers, ouders en 

leerlingen. De deelraad houdt zich bezig met alle zaken die de eigen school betreffen 

(zoals onder andere: de lessentabel, de schoolgids en het onderhoud van het 

schoolgebouw). De deelraad heeft dezelfde wettelijke bevoegdheden als de 

bovenschoolse Mr, maar dan op schoolniveau. Het aantal leden (vier of acht) van de 

deelraad is afhankelijk van de grootte van de school.  

Interesse in deelname of andere vragen over de deelraad? De voorzitter van de deelraad 

beantwoordt graag uw vragen. 

De Mr – bovenschoolse medezeggenschap 

De medezeggenschapsraad (Mr) bestaat uit acht leden, te weten: twee ouders, vier 

medewerkers en twee leerlingen. De Mr houdt zich bezig met alle bovenschoolse 

thema’s, zoals het personeelsbeleid en de begroting. 

De Mr heeft dezelfde bevoegdheden als een deelraad, maar dan op overkoepelend 

niveau. De medezeggenschapsraad ziet er bovendien op toe dat een deelraad geen 

besluit neemt dat een andere school raakt. 

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.  

 

Bent u geïnteresseerd in medezeggenschap in het algemeen? Neem dan contact op met 

de ambtelijk secretaris van de Mr, Grieteke Althuis. Ook als u (andere) vragen hebt, 

beantwoordt zij deze graag: mr-secretariaat@pj.nl.  
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