Taken en verantwoordelijkheden school / MR / OV
School

verantwoordelijk voor het geven van onderwijs en het
organiseren van alle activiteiten

Medezeggenschapsraad

belangen van ouders behartigen controleren
van schoolbeleid

Oudervereniging

ondersteunen van de school bij de activiteiten
ouders benaderen voor ouderhulp

School
De school is verantwoordelijk voor het geven van onderwijs conform de wetgeving en
uitgangspunten van Stichting PrimAH.
De directie heeft de dagelijkse leiding en is voorzitter van de teamvergadering. Daarin
worden de besluiten genomen die de hele schoolorganisatie aangaan.
Medezeggenschapsraad
Iedere school heeft een bevoegd gezag, ofwel een bestuur. Het bestuur van Stichting
PrimAH is eindverantwoordelijke voor het onderwijs op de Jan Thiesschool.
De directie vertegenwoordigt het bestuur op school.
Over belangrijke zaken is er altijd eerst overleg met de Medezeggenschapsraad (MR).
Medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk verplicht en is vastgelegd in de Wet
Medezeggenschap op Scholen (WMS). Medezeggenschap is een zaak van personeel en
ouders samen.
De Medezeggenschapsraad overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken, zoals de
besteding van het geld van de school, het vaststellen margedagen, de schoolgids, de
onderwijskwaliteit en alle beleidsmatige zaken.
Voor bovenschoolse zaken (zaken die alle scholen van Stichting PrimAH aangaan) vindt
overleg plaats in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
Over belangrijke bovenschoolse zaken is er altijd eerst overleg met de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR).
Gemeenschappelijke Medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk verplicht en is
vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).
In de GMR hebben acht personen zitting. Twee ouders en twee personeelsleden van het
cluster ‘grote scholen’ en twee ouders en twee personeelsleden van het cluster ‘kleine
scholen’.
Oudervereniging
De Oudervereniging heeft tot taak de bloei van de school te bevorderen, de interesse van de
ouders voor de school te stimuleren en te bevorderen dat ouders ondersteunende
werkzaamheden voor de school verrichten. De Oudervereniging ondersteunt het team
financieel en met ‘mankracht’ bij de organisatie van deze schoolactiviteiten.
Alle schoolactiviteiten vinden onder verantwoording van school plaats. School heeft een
evenementen coördinator. Hij/zij coördineert alle schoolactiviteiten (m.u.v. Sinterklaas).
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Als een leerling op de Jan Thiesschool zit, zijn de ouders automatisch lid van de
Oudervereniging.
De Oudervereniging is een vereniging die notarieel is vastgelegd en staat onder leiding van
het bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester).
Uit elke groep kunnen een of twee ouders de groep vertegenwoordigen als groepsouders. Zij
wonen de vergaderingen van de Oudervereniging bij en verwijzen ouders bij vragen e.d.
door naar de juiste persoon of geleding van school.
De groepsouders leveren een actieve bijdrage aan de organisatie van de diverse activiteiten.
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