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Toehoorders reglement van de Medezeggenschapsraad (MR) 

Dit reglement geldt voor alle openbare MR-vergaderingen van de openbare basisschool 
De Vier Windstreken. 

1. Vergaderingen (het externe deel) van de MR zijn openbaar. 

2. Bij de MR-vergadering kunnen toehoorders (ouders of personeelsleden) aanwezig zijn. 
Zij hebben niet zondermeer spreekrecht, maar hun naam wordt wel in het verslag 
vermeld, tenzij de toehoorder daar bezwaar tegen heeft.
 
3. Toehoorders dienen zich vooraf via mr@obsvierwindstreken.nl aan te melden of 
mondeling via een MR-lid. Het aanmelden dient minimaal tot 1 dag voor de vergadering 
te geschieden. Toehoorders ontvangen een bevestiging van de MR-voorzitter.

4. Toehoorders van de MR-vergadering ontvangen de vergaderagenda met de te 
behandelen onderwerpen van de secretaris. (Dit is ook te vinden op de website 
www.obsdevierwindstreken.nl).

5. Toehoorders zitten niet aan de vergadertafel. 

6. Het is toehoorders toegestaan een deel van de vergadering bij te wonen en de 
vergadering tussentijds, na afronding van een agendapunt te verlaten. Als toehoorders 
de vergaderorde verstoren kunnen zij uit de vergadering worden verwijderd.

7. Ouders of personeelsleden kunnen aan het begin van de MR-vergadering het woord 
voeren over onderwerpen die op de agenda staan of andere zaken waar de aandacht van 
de MR voor gevraagd wordt. Het gaat hierbij om zaken die belangrijk zijn voor de gehele 
school. De voorzitter bepaalt vooraf de spreektijd. Bij schriftelijke of mondelinge inbreng 
wordt de naam van degene die het agendapunt heeft ingediend, opgenomen in het 
verslag. Als U het woord wilt voeren dan vragen wij U dat ruim van te voren te melden 
bij de secretaris of voorzitter van de MR.  

8. De MR is niet de plek om individuele kwesties over leerlingen, ouders of 
personeelsleden te bespreken. In dat geval bespreekt U de vraag of kwestie met een 
leerkracht of de directie.

9. In het geval er zaken van vertrouwelijke aard besproken worden, wordt een besloten 
gedeelte ingelast voorafgaand aan of na afloop van het openbare gedeelte. Hierbij zijn 
aanwezig de MR-leden en eventueel door de MR genodigde(n). 

10. Toehoorders hebben geen invloed op de notulen, deze worden door de MR als geheel 
vastgesteld. 

11. Toehoorders hebben geen stemrecht.

12. In uitzonderlijke gevallen kan de MR ervoor kiezen de vergadering als noodoplossing 
online uitvoeren.

13. Toehoorders kunnen tijdens de vergadering in uitzonderlijke gevallen online live mee 
te luisteren, dit geschiedt enkel na tijdig aanmelden. Hierbij is de MR niet   
verantwoordelijk voor technische storingen of andere verbindingsproblemen. 
Toehoorders worden via vooraf bekende email adres uitgenodigd via een link. Alle 
overige voor MR onbekende email-adressen worden verwijderd door een MR lid. Van de 
toehoorder wordt verwacht dat de microfoon uitstaat. 

14. De MR vergadering verloopt volgens RIVM maatregelingen.

Alle toehoorders die aanwezig zijn bij het openbare gedeelte van de MR-vergadering 
dienen zich aan dit reglement te houden. 
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Dit reglement is door instemming van alle MR-leden en na overleg met de directie 
vastgesteld op 09-09-2020. Dit reglement is terug te vinden op de website van De Vier 
Windstreken. (www.obsdevierwindstreken.nl).


