
 

 

 

MR 
MR i s  gekozen door onze achterban (ouders  en  

leerk rachten).  De MR bestaat  u i t  evenveel  lee rk rachten al s  

ouders .  Op onze school  heeft  de MR 3 leden vanuit  de 

ouders  en ook 3 leden vanuit  het  team.  

De MR stelt zich graag voor  

Hoi, graag willen wij, onszelf aan 

jullie voorstellen en vertellen wat 

wij als medezeggenschapsraad 

(MR) allemaal doen.  

 

Wie zijn wij? 

Wij zijn leerkrachten en ouders die 

in de MR zitten van de Van 

Maasdijk school (VMS)  

Leerkrachten: 

• Liesbeth Jonkman  

• Ruud Werner 

• Rianne van der Veen 

 

 

 

 

 

 

 

Ouders: 

• Frederika Wink  

• Jose Oldenburger  

• Popke Veenstra  

 

 

WAT DOET DE MR? 

De MR behartigt de belangen van ouders, leerlingen en 

personeel. Elke school moet een MR instellen. In de 

medezeggenschapraad (MR) kunnen leerkrachten en ouders 

meedenken over het beleid van de school.  Over sommige 

onderwerpen beslist de MR zelfs mee.  

Over de rechten van een MR zijn landelijke afspraken gemaakt, 

die in de wet zijn vastgelegd.  

WAAR ‘STAAT’ DE MR VOOR? 

De medezeggenschapsraad wil de VMS actief ondersteunen bij 

het realiseren van een plezierige, veilige leer- en werkomgeving 

en kwalitatief goed onderwijs.  

De samenwerking tussen directie, team en ouders vinden wij 

daarbij van essentieel belang. 

 

Dat betekent dat: 

• Wij een open aanspreekpunt zijn voor directie, team en 

ouders.  

• We ten allen tijde zowel de belangen van de 

schoolorganisatie, het team, ouders en kinderen betrekken bij 

ons initiatief-, instemmings- en adviesrecht.  

• We actief zelf informatie verzamelen, met ideeën komen en 

(on)gevraagd advies uitbrengen. 

HOE WERKEN WIJ? 

De medezeggenschapsraad van de VMS vergadert gemiddeld 

6 tot 8 keer per schooljaar. De vergaderingen van de MR zijn 

openbaar, tenzij het over individuele personen gaat. De 

directeur is een deel van elke vergadering aanwezig om zaken 

toe te lichten en vragen te beantwoorden. De notulen zijn 

openbaar en vind je op de website.  

Daarnaast informeert de MR de klankbordgroep na elke 

vergadering via de klankbord meetings. 

 

 



 

 

 

 

 

WIL JE LID WORDEN VAN DE MR? 

Als je een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de Van 

Maasdijkschool wilt leveren, kun je je voor de MR aanmelden 

via ons mailadres: mr.maasdijkschool@ambion.nl of spreek één 

van ons persoonlijk aan. De MR vraagt tijd. Voor de formele 

vergaderingen, tussentijds overleg met de werkgroepen en ook 

het lezen van de stukken. Daar staat tegenover dat je in een 

constructieve sfeer met elkaar meer betrokkenheid bij de school 

van je kind gaat ervaren. 

En als je dat wilt, kun je deelnemen aan een cursus die specifiek 

is gericht op MR-activiteiten. 

 

Hartelijke groet,  

MR, OBS van Maasdijkschool 

 

 

 


