
GOED ONDERWIJS 

GOEDE MR 
 

Medezeggenschap in de 

praktijk 

Carine Hulscher-Slot & Paul van Lent 



Welkom  
De (G)MR en … 

Wet- en regelgeving & overzicht op beleid 

 

Workshop  

Medezeggenschap 



Overzicht op beleid? 

3 



MR-GMR: de huidige situatie 

Maak aantekeningen voor u zelf; 

Bespreek kort in kleine groepen; 

En noteer op de flaps:  

• Over welke beleidszaken heeft uw (G)MR het? 

• Welke vragen stelt uw (G)MR daarover?? 
 

 

 

 



Wet Medezeggenschap 

Scholen 

• Rol en positie 

• Informatie 

• Bevoegdheden 

• Wie is uw achterban? 

• enz. 



Overzicht krijgen  
met een model … INK 



INK-schema 

• Gebruik het INK-schema en de 
vragen om overzicht te krijgen 
in de sterke en zwakke punten 
van de organisatie 

• Begin bij resultaten en 
tevredenheid; 

• Zoek eerst naar de hoofdlijn… 
 
 



INK-schema 

Inspireren, Mobiliseren: 

• Is er aandacht voor de inbreng 
van de individuele 
medewerker? 

• Is er enthousiasme? 

• Werken we goed samen? 



INK-schema 

Waarderen: 

• Is er tijd, geld, ruimte voor 
nieuwe ideeën? 

• Wat vinden we van belang in 
onze organisatie en 
waarderen we dat ook? 



INK-schema 

Reflecteren: 

• Staan we stil bij wat we 
bereiken en hoe? 

• Is daarover een open 
dialoog mogelijk? 



Creatieve ideeën ..... 

• .... voor uw bestuur? 

• .... voor uw school? 

• …. voor uw (G)MR? 
 

Noteer enkele mogelijkheden 
 

U mag “buiten de lijntjes kleuren” 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.creafem-kunst.nl/afbeeldingen/servies/servies-kunst-creatief-theepot.jpg&imgrefurl=http://www.creafem-kunst.nl/&usg=__7uXw3o3WMRhjgm-ki-P3lehKADM=&h=624&w=800&sz=52&hl=nl&start=4&um=1&tbnid=zVvSSDRMHMc2mM:&tbnh=112&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dcreatieve%2Bidee%25C3%25ABn%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DG


Communiceren ……. 



Vragen stellen over 

beleidsvoorstellen 

• Bekijk en bespreek de algemene 
vragen; 
 

• Begin met een voor uw (G)MR 
actueel onderwerp en formuleer 
hierover een aantal vragen die 
voor u als (G)MR belangrijk zijn. 



Goede voornemens en de 

praktijk 

“Hoe organiseer je als (G)MR dat je directeur of 
bestuur jou voldoende informeert?” 

Tips ….. 



Suggesties om te verbeteren 

Verbeterpunten  welke neemt u mee? 

Suggesties  noteer deze voor uzelf!   

 

 

 

 

 

 

Plenair geven we prioriteit aan……. 



Opbrengst en afsluiting 

• Tevreden over uitwisseling? 

• Werkbare afspraken? 

 

 

 

Klaar voor een ‘nieuwe’ start 

 



 
GOED ONDERWIJS GOEDE MR 

 

Medezeggenschap in de praktijk 

Meer weten? Zie www.avs.nl voor de 
handige en overzichtelijke publicatie! 

Succes!  

 


