
Elke stem wordt gehoord 
ASG is één van de grootste schoolbesturen van Nederland. Het is belangrijk om onze mede-
zeggenschap goed te organiseren. Naast de medezeggenschap op schoolniveau (MR’en) en  
op sectorniveau (PO, VO) is er de MR van het bureau. In de MR van het bureau zijn ASG- 
medewerkers vertegenwoordigd die niet werkzaam zijn op een van de scholen.  
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraden en de MR van het bureau zijn vertegen-
woordigd in de centrale medezeggenschapsraad (CMR). De CMR overlegt regelmatig met het 
College van Bestuur over de koers en over het beleid dat heel ASG aangaat. Denk bijvoorbeeld 
aan de ASG-begroting, de jaarrekening, personele zaken en kwaliteit van het onderwijs. 

Verbinding binnen ASG
Het overleg met medezeggenschapsraden 
geeft schoolleiders, directeuren en het College 
van Bestuur informatie uit alle lagen van de 
organisatie. Dat helpt hen om de belangen 
van leerlingen, ouders en medewerkers zo 
goed mogelijk mee te wegen bij het maken 
van beleid.

Verbinding met de samenleving 
Bij medezeggenschap denkt u misschien in  
de eerste plaats aan interne kwesties. 
Maar als onderwijsorganisatie staat ASG 
middenin de samenleving. Als MR-lid toetst 
u organisatiebeslissingen aan de praktijk. 
U helpt een verbinding te leggen tussen de 
(onderwijs)praktijk en het beleid.

Ideeën delen 
Ouders, leerlingen en medewerkers ontwikke-
len regelmatig nieuwe, creatieve oplossingen 
voor uitdagingen waar hun school tegenaan  
 

loopt. MR-leden helpen om de beste ideeën  
te herkennen en breder te verspreiden.  
Door elkaar hierin te motiveren, goede ideeën 
met elkaar te delen en in te zetten, kan heel 
ASG ervan profiteren. Zo maken we met  
elkaar ons beleid en ons onderwijs nog beter. 

Lid worden van een medezeggenschapsraad 
Om lid te worden van een medezeggenschaps- 
raad moet u verkozen worden. Ouders worden 
verkozen door andere ouders, leerlingen door 
leerlingen en medewerkers door hun collega’s. 
Hoeveel plaats er is in de MR verschilt per school. 
De CMR van ASG bestaat uit 18 leden die zijn 
gekozen door de MR’en op sectorniveau en 
door de MR van het bureau. In de CMR zitten 
vier ouders en vier medewerkers uit het PO, 
twee ouders, twee leerlingen en vier mede-
werkers uit het VO en twee medewerkers van 
het bureau. Het lidmaatschap van de CMR 
staat alleen open voor GMR-leden en leden 
van de MR bureau.
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Meer informatie
Wilt u meer weten over het MR-lidmaatschap? De schooldirectie vertelt hier graag meer over. 
Wilt u meer weten over één van onze overkoepelende medezeggenschapsorganen, neem dan 
gerust contact op met het bestuursbureau van ASG, via bestuurssecretariaat@asg.nl,  
bereikbaar via telefoonnummer 036-540 63 63.  
Op de website van ASG vindt u meer informatie over medezeggenschap via  
www.asg.nl/medezeggenschap.

Samen kleur  
geven aan
medezeggenschap

Almeerse Scholen Groep



 
  

Medezeggenschap  
voor ouders
Samen bouwen aan het beste onderwijs  
Ouders maken het verschil door lid te worden van de MR:  

 •  U vertegenwoordigt de ouders. De school en het bestuur  
 willen weten wat er onder ouders leeft. Als MR-lid vertegen- 
 woordigt u de ouders, een belangrijke groep van stakeholders  
 of belanghebbenden van de school. Daarmee hebben ouders  
 een belangrijke stem in de ontwikkeling van de organisatie en  
 de kwaliteit van ons onderwijs.  

• Uw expertise doet ertoe. U heeft eigen expertise opge- 
 bouwd, die u kunt aanwenden om met de school of het bestuur  
 in gesprek te gaan. 

•	 U	draagt	bij	aan	de	ontwikkeling	van	de	school	en	ASG.  
 Medezeggenschap maakt onze organisatiebeslissingen beter  
 en zorgt ervoor dat deze beslissingen breed draagvlak  
 hebben. U draagt bij aan goed beleid en daarmee aan onder- 
 wijs dat kinderen goed voorbereidt op hun toekomst.

• U leert veel. Als MR-lid doet u nieuwe kennis en vaardig- 
 heden op. U werkt samen met andere ouders en medewerkers.  
 Zij brengen, net als u, eigen (vak)kennis en ervaring in.

•	 Geen	aparte	opleiding	nodig. Om lid te worden van de MR  
 is geen aparte opleiding nodig. MR-leden volgen trainingen  
 om zich verder te bekwamen en te ontwikkelen op het gebied  
 van medezeggenschap. 

•	 U	leert	ASG	en	het	onderwijs	goed	kennen. Als MR-lid  
 bent u goed op de hoogte van ontwikkelingen binnen en buiten  
 de school en ASG. 

• Vergoeding. Voor het werk in de MR ontvangt u een vergoeding.

Beleid
Binnen de medezeggenschap gaat het over  
het beleid en de koers van de school en ASG. 
De (G)MR adviseert over of stemt in met 
plannen van de schoolleiding of het bestuur. 
Zo denkt de raad bijvoorbeeld mee over de 
beslissing hoeveel medewerkers er per aantal 
leerlingen voor de klas staan, de formatie.  
Medezeggenschapsraden hebben ook een  
bredere rol. In artikel 7 van de Wet medezeg-
genschap op scholen staat bijvoorbeeld dat de 
MR openheid en onderling overleg in de school 
bevordert. 
Elke medezeggenschapsraad heeft een eigen 
reglement. Daarin staat onder meer hoe vaak 
de MR van samenstelling wisselt. Meestal is de 
zittingsduur drie jaar en kunnen MR-leden één 
keer herkozen worden (en dus maximaal zes 
jaar lid zijn van de MR). 

Over	de	Almeerse	Scholen	Groep

Bij de Almeerse Scholen Groep (ASG) horen 37 basisscholen, twee sbo- 
scholen en acht scholen voor voortgezet onderwijs. ASG staat voor goed 
onderwijs voor ieder kind tussen de 4 en 18 jaar. Onze scholen werken samen en 
leren van elkaar. Onze strategische koers heet niet voor niets Koers 22, Leren in 
verbinding. Onder dit motto bieden we kinderen onderwijs dat echt bij hen past. 

Hoe het werkt
Elke school heeft een eigen medezeggen-
schapsraad. In de medezeggenschapsraden 
van onze scholen werken ouders, leerlingen 
(VO) en medewerkers samen.  
De MR overlegt regelmatig met de schoollei-
ding. Voor het primair en het voortgezet on-
derwijs is de medezeggenschap bovenschools 
geregeld via de gemeenschappelijke medezeg-
genschapsraad (GMR) en de centrale mede-
zeggenschapsraad (CMR). In de CMR is ook  
de MR van het bureau vertegenwoordigd.

Meedenken en meebeslissen
Medezeggenschap betekent meedenken, 
meepraten en meebeslissen. Binnen de 
medezeggenschapsraad (MR) bent u direct 
betrokken bij de keuzes die op school gemaakt 
worden. In de kern gaat het altijd om goed  

 
onderwijs en alles wat daarvoor nodig is. 
Dat medewerkers, ouders en VO-leerlingen 
hierover meedenken, maakt ons beleid beter. 
Medezeggenschap is waardevol voor onze 
scholen en voor ASG als geheel. 

“We vinden het belangrijk dat de medezeg-
genschap binnen ASG goed is georganiseerd. 

Van opbouwende kritiek en goed klankborden 
wordt alles beter, ook het onderwijs.”

Herbert Griffioen
Voorzitter College van Bestuur ASG 

Medezeggenschap  
voor	medewerkers	van	ASG
Samen voor een sterke organisatie en goed onderwijs  

Vijf redenen om lid te worden van de MR

• Je leert veel. Als MR-lid doe je steeds nieuwe kennis en vaardigheden op. Je werkt samen  
 met collega’s en met ouders die ieder hun eigen vakkennis, specialisme en ervaring inbrengen. 

•	 Geen	aparte	opleiding	nodig. Om lid te worden van de MR heb je geen aparte opleiding  
 nodig. Als MR-lid volg je trainingen om je te ontwikkelen op het gebied van medezeggenschap. 

•	 Gewoon	onder	werktijd. De tijd die je aan MR-werk besteedt, telt als werktijd. Dat geldt ook  
 voor MR-trainingen. Uiteraard gaat dit in afstemming met je leidinggevende. 

•	 Je	draagt	bij	aan	de	ontwikkeling	van	de	school	en	ASG. Medezeggenschap maakt onze  
 organisatiebeslissingen beter en zorgt ervoor dat deze beslissingen breed draagvlak hebben. 

•	 Je	leert	ASG	en	het	onderwijs	goed	kennen. Als MR-lid ben je goed op de hoogte van  
 ontwikkelingen binnen en buiten de school en ASG.

 
  

Medezeggenschap  
voor leerlingen
Laat je horen voor goed onderwijs  
Pak je kans om MR-lid te worden…  

 •  Je	maakt	het	onderwijs	nog	beter. Wat jij ervaart, telt.  
 Als leerling heb je een eigen kijk op de dingen. Je school en  
 het schoolbestuur ASG horen graag jouw ervaringen.  
 Medezeggenschap versterkt de beslissingen van de school  
 en van ASG. Als MR-lid draag je bij aan nog beter onderwijs  
 dat jou en anderen goed voorbereidt op de toekomst. 

• Je geeft alle leerlingen een stem. In de MR laat jij de stem  
 horen van de mensen om wie het allemaal gaat, onze  
 leerlingen. Die stem wordt direct gehoord door de mensen  
 die besluiten nemen, zoals de schooldirectie en het College  
 van Bestuur van ASG. 

• Je leert veel. Samenwerken, presenteren, onderhandelen,  
 creatief denken, als MR-lid oefen je veel verschillende vaardig- 
  heden. Je werkt samen met anderen die hun eigen kennis  
 en ervaring inbrengen. Dit levert jou ervaring op die je later  
 goed kunt gebruiken. 

• Geen	aparte	opleiding	nodig. Je hebt geen aparte  
 opleiding nodig om lid te worden van de MR. Als MR-lid volg  
 je wel regelmatig trainingen. Dat is goed voor de MR als  
 geheel en goed voor jouw ontwikkeling.

• Je	leert	de	school	en	ASG	goed	kennen. Als MR-lid ben  
 je goed op de hoogte. Je krijgt alle belangrijke ontwikkelingen  
 mee binnen de school en binnen ASG. 

• Vergoeding. Voor het werk in de MR ontvang je een vergoeding. 
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 je wel regelmatig trainingen. Dat is goed voor de MR als  
 geheel en goed voor jouw ontwikkeling.

• Je	leert	de	school	en	ASG	goed	kennen. Als MR-lid ben  
 je goed op de hoogte. Je krijgt alle belangrijke ontwikkelingen  
 mee binnen de school en binnen ASG. 
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Elke stem wordt gehoord 
ASG is één van de grootste schoolbesturen van Nederland. Het is belangrijk om onze mede-
zeggenschap goed te organiseren. Naast de medezeggenschap op schoolniveau (MR’en) en  
op sectorniveau (PO, VO) is er de MR van het bureau. In de MR van het bureau zijn ASG- 
medewerkers vertegenwoordigd die niet werkzaam zijn op een van de scholen.  
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraden en de MR van het bureau zijn vertegen-
woordigd in de centrale medezeggenschapsraad (CMR). De CMR overlegt regelmatig met het 
College van Bestuur over de koers en over het beleid dat heel ASG aangaat. Denk bijvoorbeeld 
aan de ASG-begroting, de jaarrekening, personele zaken en kwaliteit van het onderwijs. 

Verbinding binnen ASG
Het overleg met medezeggenschapsraden 
geeft schoolleiders, directeuren en het College 
van Bestuur informatie uit alle lagen van de 
organisatie. Dat helpt hen om de belangen 
van leerlingen, ouders en medewerkers zo 
goed mogelijk mee te wegen bij het maken 
van beleid.

Verbinding met de samenleving 
Bij medezeggenschap denkt u misschien in  
de eerste plaats aan interne kwesties. 
Maar als onderwijsorganisatie staat ASG 
middenin de samenleving. Als MR-lid toetst 
u organisatiebeslissingen aan de praktijk. 
U helpt een verbinding te leggen tussen de 
(onderwijs)praktijk en het beleid.

Ideeën delen 
Ouders, leerlingen en medewerkers ontwikke-
len regelmatig nieuwe, creatieve oplossingen 
voor uitdagingen waar hun school tegenaan  
 

loopt. MR-leden helpen om de beste ideeën  
te herkennen en breder te verspreiden.  
Door elkaar hierin te motiveren, goede ideeën 
met elkaar te delen en in te zetten, kan heel 
ASG ervan profiteren. Zo maken we met  
elkaar ons beleid en ons onderwijs nog beter. 

Lid worden van een medezeggenschapsraad 
Om lid te worden van een medezeggenschaps- 
raad moet u verkozen worden. Ouders worden 
verkozen door andere ouders, leerlingen door 
leerlingen en medewerkers door hun collega’s. 
Hoeveel plaats er is in de MR verschilt per school. 
De CMR van ASG bestaat uit 18 leden die zijn 
gekozen door de MR’en op sectorniveau en 
door de MR van het bureau. In de CMR zitten 
vier ouders en vier medewerkers uit het PO, 
twee ouders, twee leerlingen en vier mede-
werkers uit het VO en twee medewerkers van 
het bureau. Het lidmaatschap van de CMR 
staat alleen open voor GMR-leden en leden 
van de MR bureau.

CMR

GMR-VO

MR bureau

GMR-PO

MR’en scholen 
voor PO

MR’en scholen 
voor VO

Meer informatie
Wilt u meer weten over het MR-lidmaatschap? De schooldirectie vertelt hier graag meer over. 
Wilt u meer weten over één van onze overkoepelende medezeggenschapsorganen, neem dan 
gerust contact op met het bestuursbureau van ASG, via bestuurssecretariaat@asg.nl,  
bereikbaar via telefoonnummer 036-540 63 63.  
Op de website van ASG vindt u meer informatie over medezeggenschap via  
www.asg.nl/medezeggenschap.

Samen kleur  
geven aan
medezeggenschap

Almeerse Scholen Groep
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