
Dit is je kans om mee te praten over het beleid van onze school! 

Wil je een steentje bijdragen op de school van je zoon of dochter? 

Kun je ongeveer 5-6 keer per schooljaar een avondje missen? 
 
Wie is de MR? 
De oudergeleding van de MR bestaat momenteel uit twee leden. Wij willen de oudergeleding 
uitbreiden met een nieuw lid.  
 
Op dit moment bestaat de MR uit de volgende leden: 

Ouders in de MR: Leerkrachten in de MR: 

Arne van der Noord Daniëlle van den Haak 
 

Kirstin Keizer Inge Gras 
 

 Esther Riko  
 

 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, positief ingestelde en 

meedenkende ouder om de MR van de Zuidwester te versterken! 
 
Geen ervaring? Geen probleem!  
 
Wat doet een MR? 
In het kort komt het erop neer dat de MR voor de belangen van iedereen die bij de school 
betrokken is opkomt. De MR is betrokken bij het maken van beleid op school.  
Een aantal onderwerpen die in de MR besproken wordt zijn, bijvoorbeeld: 
-              de begroting  
-              de schoolgids 
-              zorgen of vragen die spelen bij ouders van de school 
 
Er wordt gesproken over allerlei zaken die spelen, maar ook kunnen onderwerpen zelf worden 
aangedragen. In sommige gevallen kan de school geen belangrijke wijzigingen doorvoeren, zonder 
dat de MR hiermee instemt (instemmingsrecht). In andere gevallen is de school verplicht om voor 
een belangrijke wijziging of ander initiatief eerst de MR om advies te vragen (adviesrecht). Hoe 
het precies allemaal in elkaar steekt, staat in detail uitgelegd op www.medezeggenschapsraden.nl. 
  
Wat moet je nu doen? 
Meld je vóór vrijdag 2 juli aan! 
Stuur een mail naar mr.zuidwester@isobscholen.nl met een foto en een uitleg wie je bent en 
waarom jij wilt meepraten in de MR. 
En dan? 
In het geval er meerdere kandidaten zijn, volgen er verkiezingen waarin alle ouders/verzorgers  
van de school een stem hebben. Het nieuwe MR-lid zal in de eerstkomende MR-vergadering in het 
nieuwe schooljaar geïnstalleerd worden. 
We hopen op jullie aanmeldingen! 
Als je vragen hebt, stuur je vragen ook gerust naar bovenstaand mailadres! Of spreek ons even 
aan op het schoolplein. 
  
Met vriendelijke groet, 
De MR van De Zuidwester  

 

http://www.medezeggenschapsraden.nl/
mailto:mr.zuidwester@isobscholen.nl

