
VACATURE LID MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

Wat is de medezeggenschapsraad(mr)? 

De mr is een groepje mensen die zowel de ouders/kinderen als de leerkrachten vertegenwoordigt 

en de directie op verschillende onderwerpen gevraagd en ongevraagd adviseert en op andere 

onderwerpen instemming moet geven aan de directie. 

Wie zitten er in de mr? 

De mr van De Leemstee bestaat uit 6 personen; Irma Segerink, Joyce Leferink en Elke Heithuis 

vanuit de leerkrachten en Leonie Velthuis, Mary Warmink en Rolf Bakker als oudergeleding. 

Waarover heeft de mr het? 

De mr werkt op basis van een jaarkalender zodat belangrijke jaarlijkse terugkerende onderwerpen 

goed besproken worden. Daarnaast zijn ook allerlei actuele zaken onderdeel van de agenda. 

Onderwerpen waar aan gedacht kan worden zijn; 

-periodieke schoolrapportages- voorlopige klassenverdelingen- jaarkatern voor het aanstaande 

jaar- medicatie op school- veiligheidsplan- omgang met social media- etc…. 

Wat zoekt de mr? 

De mr is op zoek naar ouders die op een positieve maar ook een frisse en scherpe manier een 

bijdrage willen leveren aan de kwaliteit van onze school . Vanwege het vertrek van een 

ouder is er plaats voor 1 nieuw ouderlid. 

Wanneer? 

Met ingang van het aanstaande schooljaar 2019-2020 

Wat is nodig? 

Het is handig om enige interesse en kennis te hebben van beleid en financiën  ed.  Er is de 

mogelijkheid om een cursus te volgen. Vooral interesse in de kwaliteit van de school is van 

belang. Verder is het nodig om circa eens per 6 weken een avond bij elkaar te komen en vraagt 

het iets voorbereiding thuis. 

Ik heb interesse! 

Stuur bij interesse, of wanneer er vragen zijn(!), een mail naar mr.leemstee@konot.nl . 

Op basis van de aanmeldingen zal worden bepaald of er eventueel gekozen moet worden. 

Einddatum voor reacties is 1 juli 

 

U mag altijd uw vragen stellen aan 

iemand van ons. 

Groeten van Joyce, Elke, Leonie, Mary, Rolf en Irma 
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