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Amsterdam,  16 maart 2021 

Salaam alaikoum, beste ouders/verzorgers,  

In deze nieuwsbrief wilt de MR u graag op de hoogte brengen van het volgende:  

 

Visie en missie MR Al Wafa 

Visie 

De MR van Al Wafa heeft een aantal rechten: 

1. Informatierecht; het schoolbestuur moet de MR tijdig alle informatie verstrekken die 

de raad nodig heeft om goed te functioneren.  

2. Adviesrecht; het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies 

voorleggen aan de raad.  

3. Instemmingsrecht; met bepaalde besluiten van het schoolbestuur moet de MR 

instemmen.  

 

Missie 

De missie is om bij te dragen aan de openheid van de school waarin de behoeften, 

verwachtingen en bedoelingen van alle partijen transparant en eerlijk te zijn. Het 

doel van de MR is om als neutraal orgaan te functioneren in overleg tussen het 

bevoegde gezag en de school.  

 

Team Al Wafa 

De medezeggenschapsraad wil hier een positieve bijdrage aan leveren. Door goed 

onderwijs te bevorderen en door toe te zien op de veiligheid, de gezondheid en het 

welzijn van een ieder die zich in school bevindt. 

 

Wat doet de MR? 

De MR heeft advies- of instemmingsrecht met betrekking tot zaken die de school 

aangaan. Besluiten die de directeur wil nemen, worden voorgelegd aan de 

medezeggenschapsraad. Andersom kan de MR ook het initiatief nemen om zaken 

die de school aangaan met de directeur te bespreken.  

De medezeggenschapsraad overlegt met de directeur over onderwerpen zoals: 

• verbetering van het onderwijs (PIEK: Amsterdamse familieschool) 

• het kiezen van leermethodes (Blits: studievaardigheden, Blink: wereldoriëntatie) 

• personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en 

groepsformatie) 

• het schoolplan, nascholingsplan, schoolgids, werkdrukverminderingsplan, 

schoolveiligheidsplan, evaluatie schoolplan 2019-2020 en werkverdelingsplan.  

• de besteding van gelden, verhuizing en inrichting schoolgebouwen 

• inspectiebezoeken 

• communicatie en betrokkenheid naar ouders via Social Schools 

• individuele leerlingenbegeleiding en -zorg 

• hygiëne en veiligheid in en rond de school. 

• plan van aanpak gedurende lockdown: fysiek onderwijs, afstandsonderwijs, zorg 

kwetsbare leerlingen, opvang leerlingen (ouders met vitale beroepen) 

De medezeggenschapsraad komt ongeveer acht keer per schooljaar bij elkaar.   
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Wat betekent de MR voor u als ouder? 

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR 

vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen 

individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen 

hebben. Een voorbeeld: als uw kind gepest wordt op school dan bespreekt u dat 

met de leerkracht en eventueel met de vreedzame school-coördinator  om samen 

naar een oplossing te zoeken. Mocht uit deze gesprekken blijken dat u het niet eens 

bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt dan kunt u dit bespreken met 

de vertrouwenspersonen van de school (zie schoolgids). 

 

Nieuwsberichten vanuit de MR 

Om jullie op de hoogte te houden van wat de MR zoal doet voor de school en wat 

ons momenteel bezig houdt, zijn we voornemens een aantal keer per jaar een korte 

update in de nieuwsbrief te plaatsen. 

 

Hoe kan ik de MR bereiken?  

U kunt mailen naar mr.alwafa@elamalscholen.nl. Wij zorgen ervoor dat uw vraag of 

opmerking de juiste vorm van aandacht krijgt. Schroom niet om de MR te 

raadplegen, want samen maken wij Al Wafa.  
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