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Visie MZR CBS De Vuurvlinder 
De medezeggenschapsraad van CBS de Vuurvlinder bestaat uit gekozen leden. De MZR draagt bij aan goed 
onderwijs, een effectieve en efficiënte organisatie van de school. Zij is mede verantwoordelijk voor het scheppen 
van een goede sfeer voor personeel, leerlingen en andere betrokkenen.  
De MZR dient zich daartoe als volgt op te stellen: 

1. Er op toezien dat de school: 

- kwalitatief goed onderwijs biedt in de ruimste zin van het woord; 

- een veilig leerklimaat biedt; 

- democratisch functioneert; 

- goede arbeidsomstandigheden waarborgt. 

2. Onafhankelijk klankbord voor zowel ouders/verzorgers als personeel. 

3. Laagdrempelig en herkenbaar aanwezig zijn voor alle belanghebbenden. 

4. Inspraakorgaan voor zowel ouders/verzorgers als personeel. 

5. Gelijkwaardige gesprekspartner voor het schoolbestuur, het schoolhoofd, de Ouderraad en andere 

schoolse organen. 

6. Op de hoogte zijn van wat er in de GMR wordt behandeld. 

7. Professionaliteit van het eigen functioneren waarborgen. 

Voorwaarden hiervoor zijn: 
a. Consistent en helder communiceren (twee richtingen!) met: 

- Personeel; 

- Ouders/verzorgers; 

- De Ouderraad en andere organen; 

- De schoolleiding; 

- De GMR. 

b. Op tijd worden geïnformeerd bij nieuwe ontwikkelingen. 

c. De leden hebben kennis van de bevoegdheden van de MZR en worden daarin indien nodig geschoold. 

d. Onafhankelijkheid en onpartijdigheid waarborgen en dit ook uitstralen. De MZR is niet de school en ook 

niet de directie of het bestuur. De MZR is de MZR! 

e. Werken aan de hand van een jaarplan en periodieke vergaderingen. 

f. Openbare en heldere verslaglegging (op maat) op de website, nieuwsbrief e.d. 

g. Een positief-kritische blik op het eigen functioneren en op dat van de schoolleiding. 
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