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Medezeggenschapsraad
Een school is niet zomaar een statisch gebouw van steen, waarin les wordt gegeven. Een school is
een leefgemeenschap van allerlei mensen die betrokken zijn bij wat er dagelijks gebeurt. De school,
en zo ook “De Lindt”, wordt voor een belangrijk deel gevormd door de leerlingen en de teamleden,
maar ook door de ouders.
Vaak moeten er beslissingen worden genomen die te maken hebben met onderwijs, organisatie,
personeel en beleid: dus met de school als geheel. Directie en schoolbestuur nemen die beslissingen
niet alleen, maar doen dit in de meeste gevallen in overleg met teamleden en ouders.
De zeggenschap van ouders en team is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS).
Deze wet bepaalt onder andere dat de school een medezeggenschapsraad (MR) moet hebben.

Samenstelling MR De Lindt
De MR van De Lindt bestaat uit 6 personen, waarvan 3 uit de oudergeleding (Patrique Dankers, Trina
Mennen, Babette van Vugt) en 3 leerkrachten (Ellen Eggen, Yvonne van Hoof, Dorry Dings). De
directeur van de school woont de vergaderingen van de MR bij, als adviseur.
Overkoepelend is ook nog één ouder (Hans Derksen) en één leerkracht (Trudy van de Kam)
vertegenwoordigd in de GMR die bovenschools functioneert. De MR vergadert ongeveer 8 keer per
jaar. Ouders kunnen elke vergadering bijwonen als toehoorder. In de nieuwsbrief van de school
wordt aangegeven wanneer de vergaderingen plaatsvinden.
Onderwerpen die besproken worden gaan o.a. over:
• Schoolorganisatieplan
• Enquête lestijden
• Tussen schoolse – en Naschoolse opvang
• ICT / Automatisering
• Meer- en hoogbegaafden
• Cito – uitslagen
• Functiemix
• Zorgactiviteitenplan

Relatie met de achterban
We vinden het belangrijk om met de ouders contact te hebben. Mocht u vragen of suggesties
hebben, neemt u dan contact met ons op via mr@lindt.nl.
Meer informatie vindt u op www.lindt.nl
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