
 

 

 

 

 

 

 

 
 

13 september 2018 
vacature medezeggenschapsraad (mr) 

 

 

 

 

 

 

gezocht:  betrokken ouder voor mr       

                                                                                                                                                                        

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),   

 

Ik ben Nicolette van de Kamp, voorzitter van de MR en moeder van Yaniek, Manou en Daniel. Na ruim 3 jaar in 

de MR te hebben gezeten is het goed dit stokje weer door te geven. In de mr ben je nauw betrokken bij  dat wat 

er op school speelt. Daarover meedenken heb ik als erg zinvol, interessant en leuk ervaren. Uiteraard is het van 

belang dat na mijn aftreden, de oudergeleding weer snel voltallig wordt met een nieuw betrokken ouder. Wilt u 

actief meedenken over onze school? Heeft u goede ideeën die u wilt delen? Dan is de medezeggenschapsraad 

(mr) wellicht iets voor u! Heeft u nog vragen; stel ze gerust.   

 

de medezeggenschapsraad (mr) 

De mr is een team van 3 leerkrachten en 3 ouders dat samen spreekt over de gang van zaken op school. Zij kan 

voorstellen doen, besluiten nemen of advies geven aan de directie. De mr vergadert ongeveer vijf keer per jaar. 

Op de schoolsite vindt u onder het kopje mr korte verslagen van de vergaderingen van het afgelopen schooljaar 

https://ichthus.hsn-scholen.nl/medezeggenschapsraad-mr/, daarin kunt lezen wat er zoal besproken wordt in de 

mr.    

 

Wat vraagt de mr?   

Een positief- kritische ouder die de identiteit van de school een warm hart toedraagt en die actief wil meedenken 

over allerlei onderwerpen: van schoolbeleid tot schoolplein, van ouderenquête tot schoolgids, van 

overblijfregelingen tot onderwijstijd. Een betrokken ouder met een beetje lef die wil bijdragen aan de dialoog 

binnen en buiten school, tussen ouders en leerkrachten.    

 

Wat biedt de mr?    

Een plek waar u betrokkenheid nog meer gestalte kunt geven, waar u invloed kunt uitoefenen op zaken die u 

belangrijk vindt voor de school en voor uw kinderen.   

 

meer weten…     

Neem gerust contact op met een van de mr-leden, zie contactgegevens op de website: https://ichthus.hsn-

scholen.nl/medezeggenschapsraad-mr/   

 

aanmelden    

Als u geïnteresseerd bent, kunt u zich kandidaat stellen voor de mr. Stuur dan voor 23 september 2018 een mail 

met naam en motivatie naar Naómi van den Berg (n.vdberg-visscher@hsn-scholen.nl). We zien uit naar uw 

reactie.    

 

Met vriendelijke groet,    

 

Naómi (secretaris van de mr)   
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