
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vacature oudergeleding MR per 1-1-2022 
 
Wilt u de school meer van binnen leren kennen en invloed 
uitoefenen op het beleid, in het belang van alle kinderen en hun 
ouders? Stel u dan kandidaat als MR-lid! Met ingang van januari 
2022 ontstaat een vacature in de oudergeleding van de MR van 
de Amalia-Astroschool. 
 
Huidige MR 
Elke school of onderwijsinstelling heeft een 
Medezeggenschapsraad (MR). Dit volgt uit de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).  
De MR van de Amalia-Astro bestaat uit zes leden, drie ouders en drie personeelsleden. Op dit moment 
zijn dat: Jacquelien Hillebrand, Sarah van der Horst en Hilde Lubach (als oudergeleding) en Carla de Graaf, 
Miranda Kruithof en Joke Pietersma (als personeelsgeleding). Er wordt ongeveer zeven avonden per 
schooljaar vergaderd. Loles Bobo schuift aan op afroep.   
 
Wat doet de MR? 
Door de MR zijn de ouders en het personeel (door vertegenwoordiging) betrokken bij het beleid van de 
school en kunnen zij daarop invloed uitoefenen. De MR mag alle aangelegenheden die de school aangaan 
bespreken, zijn standpunten aan het bevoegd gezag kenbaar maken en voorstellen doen. Het bevoegd 
gezag is daarnaast verplicht de MR tijdig en volledig van de benodigde informatie te voorzien.  
Daarnaast heeft de MR bijzondere in de wet genoemde advies- en instemmingsbevoegdheden. In 
bepaalde situaties moet het bevoegd gezag de MR (als geheel of één van de geledingen) in de 
gelegenheid stellen advies of instemming te geven. De MR moet bijvoorbeeld om advies gevraagd worden 
over de deelname van de school aan een onderwijskundig project, een verbouwing van de school en de 
begroting. De MR moet instemming geven op bijvoorbeeld de onderwijskundige doelstellingen van de 
school, het veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid, de formatie (personeelsgeleding), de 
ouderbijdrage (oudergeleding), de schoolgids (oudergeleding) en de onderwijstijd (oudergeleding).   
 
De afgelopen schooljaren heeft de MR zich daarnaast onder meer beziggehouden met de communicatie 
door de school, het beleid rondom de schoolsluiting in verband met het coronavirus en de wijziging van 
de schooltijden naar het 5 gelijke dagen model. Ook is de MR betrokken bij de besteding van de gelden uit 
het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). 
 
Belangstelling? 
Aanmelding kan door vóór woensdag 1 december a.s. een e-mail te sturen naar mr@amalia-astro.nl met 
daarin uw naam, telefoonnummer en e-mailadres, de naam en groep van uw kind(eren) en natuurlijk uw 
motivatie voor kandidaatstelling, inclusief een foto. Indien zich meerdere kandidaten aanmelden, zullen er 
verkiezingen plaatsvinden (na overleg met de kandidaten). 
 
Bent u geïnteresseerd, maar wilt u eerst  meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Hilde Lubach 
(voorzitter van de MR) via het e-mailadres mr@amalia-astro.nl of met Loles Bobo. 
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