
Vrijeschool Ridderspoor, Alphen aan den Rijn 

 

Profiel MR-lid  

 

Algemeen 

Een lid van de MR 

- Is personeelslid van of heeft kinderen op de school 

- Wil graag meedenken en meepraten over de ontwikkelingen op de school 

- Heeft een positieve, kritische instelling 

- Is geïnteresseerd in het onderwijs en medezeggenschap 

- Kan op school- en stichtingsniveau denken en afwegingen op hoofdlijnen maken 

- Beschikt over goede communicatieve vaardigheden 

- Is gericht op het bevorderen van goede verhoudingen binnen de school en denkt op 

constructieve wijze mee in het belang van de school 

- Kan samenwerken 

- Is bereid vanwege de continuïteit minimaal drie jaar zitting te nemen 

- Heeft contacten met ouders en personeelsleden en beschikt over een open houding ten 

aanzien van communicatie met zijn achterban 

- Heeft zicht op maatschappelijke verhoudingen en de positie van het onderwijs daarin 

- Is onafhankelijk en kan onafhankelijk van de eigen situatie zich een oordeel vormen over het 

beleid van de school 

Specifiek 

- Heeft kennis van financiën 

Een MR-lid 

- Bereid vergaderingen voor 

- Is aanwezig bij de vergaderingen 

- Is bereid agendapunten inhoudelijk voor te bereiden 

- Heeft een proactieve houding, is bereid mee te denken bij het ontwikkelen van beleid 

- Komt afspraken na 

- Is bereid zich te scholen 

- Is bereid gemiddeld 2 uur per week in MR-werk te investeren 

- Is bereid zitting te nemen in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en de 

Ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 

- Bevordert naar vermogen openheid en onderling overleg in de school 

- Is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in zijn hoedanigheid verneemt, ten 

aanzien waarvan het bevoegd gezag dan wel de MR geheimhouding heeft opgelegd of waarvan 

hij, in verband met opgelegde geheimhouding, het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen. 

Deze plicht tot geheimhouding vervalt niet door beëindiging van het lidmaatschap van de MR, 

noch door beëindiging van de band met de school 


