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Verwachtingen workshop?

Waarom zitten ouders,
leerlingen en personeelsleden in
de MR, vindt u?

Verkiezingen MR

Hoe gaat het bij u op school?
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bron: InfoWMS
Paragraaf 3
Artikel 6

Verkiezingen

Organisatie verkiezingen

De leiding van de verkiezingen van de leden van de MR berust bij de MR. De MR kan de organisatie daarvan opdragen aan een
verkiezingscommissie. De MR bepaalt de samenstelling, werkwijze, en de bevoegdheden van de verkiezingscommissie alsmede de
wijze waarop over bezwaren inzake besluiten van de verkiezingscommissie wordt beslist.
Artikel 7

Datum verkiezingen

1.

De MR bepaalt de datum van de verkiezingen, alsmede de tijdstippen van aanvang en einde van de stemming.

2.

De MR stelt het bevoegd gezag, de ouders en het personeel in kennis van de in het eerste lid genoemde tijdstippen.

Artikel 8

Verkiesbare en kiesgerechtigde personen

Zij die op de dag van de kandidaatstelling deel uitmaken van het personeel of ouder zijn, zijn kiesgerechtigd en verkiesbaar tot lid van de MR.
Artikel 9

Bekendmaking verkiesbare en kiesgerechtigde personen

De MR stelt [termijn] voor de datum van de verkiezingen een lijst vast van de personen die kiesgerechtigd en verkiesbaar zijn. De MR maakt
deze lijst aan de ouders en het personeel bekend onder vermelding van de mogelijkheid zich kandidaat te stellen, alsmede van de daarvoor
gestelde termijn.
Artikel 10 Onvoldoende kandidaten
1.
Indien uit de ouders en het personeel niet meer kandidaten zijn gesteld dan er zetels zijn in de MR voor die geleding, vinden voor
die geleding geen verkiezingen plaats en worden de gestelde kandidaten geacht te zijn gekozen.
2.
De MR stelt het bevoegd gezag, de geledingen en de betrokken kandidaten van de in het eerste lid genoemde situatie tijdig vóór
de verkiezingsdatum in kennis.

Artikel 11 Verkiezingen
De verkiezingen vinden plaats bij geheime, schriftelijke stemming.
Artikel 12 Stemming en volmacht
1.
Een kiesgerechtigde brengt ten hoogste evenveel stemmen uit als er zetels zijn voor zijn geleding in de MR. Op een kandidaat
kan slechts één stem worden uitgebracht.
2.
Een kiesgerechtigde kan bij schriftelijke volmacht met overgave van zijn stembiljet een ander, die tot dezelfde geleding behoort,
zijn stem laten uitbrengen. Een kiesgerechtigde kan voor ten hoogste één andere kiesgerechtigde bij volmacht een stem uitbrengen.
Artikel 13 Uitslag verkiezingen
1.
Gekozen zijn de kandidaten die achtereenvolgens het hoogste aantal stemmen op zich hebben verenigd. Indien er voor de laatste
te bezetten zetel meer kandidaten zijn, die een gelijk aantal stemmen op zich verenigd hebben, beslist tussen hen het lot.
2.
De MR stelt de uitslag van de verkiezingen vast en maakt deze schriftelijk bekend aan het bevoegd gezag, de geledingen en de
betrokken kandidaten.

Artikel 14

Tussentijdse vacature

1.
In geval van een tussentijdse vacature wijst de MR tot opvolger van het betrokken lid aan de
kandidaat uit de desbetreffende geleding die blijkens de vastgestelde uitslag, bedoeld in artikel 13, eerste lid
van dit reglement, daarvoor als eerste in aanmerking komt.

2.
De aanwijzing geschiedt binnen een maand na het ontstaan van de vacature. De MR doet van deze
aanwijzing mededeling aan het bevoegd gezag, de geledingen en de betrokken kandidaat.
3.
Indien uit de ouders en het personeel minder kandidaten zijn gesteld dan er zetels in de MR voor die
geleding zijn of indien er geen opvolger als bedoeld in het eerste lid aanwezig is, kan in de vacature(s)
voorzien worden door het houden van tussentijdse verkiezingen. In dat geval zijn de artikelen 6 t/m 13 van dit
reglement van overeenkomstige toepassing.
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Organiseren en hulp vanuit schoolleiding
Veel MR’en hanteren bij verkiezingen een kandidatenlijst waarop staat wie verkiesbaar is en wat hun ideeën
zijn voor de school. Op sommige scholen is er een commissie die kandidaten voorselecteert. Het is verstandig
om als MR met de schoolleiding na te denken over:
• vormgeving van de verkiezingen
• werving van kandidaten en deadline voor verkiesbaar stellen
• kosten voor het organiseren
• promotie van de verkiezingen
• De MR heeft het recht op het gebruik van faciliteiten. Daarbij gaat het zowel om voorzieningen die
aanwezig zijn in de school (kopieerapparaat, vergaderruimte) als voorzieningen die de MR verwacht nodig
te hebben (scholing, inhuren deskundigen). De kans is groot dat de schoolleiding vaker verkiezingen heeft
meegemaakt. Maak vooral gebruik van die ervaring om de verkiezingen vorm te geven. Het is ook mogelijk
om als werkgroep te helpen bij de verkiezingen. Vele handen maken licht werk.

Hoe promoot je de MR-verkiezingen?
Een goed moment om de MR te promoten is in de tijd van de MR-verkiezingen. Je kunt ouders vertellen dat er
een MR is, wat deze doet en hen voorbereiden op de verkiezingen.
Je wilt voldoende kandidaten zodat er wat te kiezen is én dat zo veel mogelijk ouders (leerlingen,
personeelsleden) hun stem uitbrengen. Een MR-lid dat door veel ouders wordt gekozen, heeft een groot
draagvlak en steun van veel ouders.

Hoe promoot je de MR-verkiezing?
Gebruik verschillende kanalen om de MR onder de aandacht te brengen.
Bijvoorbeeld één-op-één, via de vaste communicatie of leuke acties.
Verras ouders met een ludieke actie. Schenk bijvoorbeeld de eerste dag van het jaar koffie en thee bij een
kraampje en wens ouders een fijn schooljaar. Nieuwe kandidaten kunnen vertellen welke ideeën zij hebben.
Weet een ouder nog niet wat de MR doen? Grijp je kans en vertel het.

Hoe promoot je de MR-verkiezingen?
Voorbeeld: De MR van een school in Friesland heeft op de ouderavond schalen met snoephartjes neergezet
met een bordje erbij: ‘Hart voor de school? Stel je kandidaat voor de MR’. Dat is een prima manier op ouders
voor te bereiden op MR-verkiezingen. Niet iedereen zal zich spontaan aanmelden voor de

Hoe gaat u de verkiezingen nu promoten?

Korte evaluatie
Wat vond u van de workshop?
Wat neemt u mee om zelf te gebruiken?

