Leden Medezeggenschapsraad
Vicky de Jager, Oudergeleding Groene Hil
Moeder van Sam (gr 8) en Duuk (gr 5)
Werkzaam als docent binnen het Voortgezet Onderwijs
PGMR – lid voor NUT stichting
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Pascal van Lith, oudergeleding
Vader van Sophie (gr 5) en Colette (gr 3). Werkzaam als
Digitalisation Technology Manager bij een internationaal
chemiebedrijf in Antwerpen.
Jeroen van Rosmalen, Oudergeleding Kroeten / Voorzitter MR
Vader van Ruben (gr 4), Lieke (gr 2) en Cas (3 jaar)
Werkzaam als Senior Project Manager bij
farmaceutisch bedrijf.
Frank Nijhof, Oudergeleding Kroeten
Vader van Amber (gr 3), Ruben (gr1/2) en Thijs (3)
Werkzaam bij Heijmans Infra als
ontwerpverantwoordelijke
Audrey Dankers, Personeelsgeleding Groene Hil
Werkzaam als leerkracht gr 3 (GH)
Masja de Pender, Personeelsgeleding Kroeten
Werkzaam als leerkracht gr 8 (KR)
PGMR – lid voor NUT stichting
Marieke Aarts, Personeelsgeleding Groene Hil
Werkzaam als leerkracht gr 7 (GH)
Anjo Schaerlaeckens, Personeelsgeleding Groene Hil
Werkzaam als leerkracht gr 5 (GH)
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Wat is een Medezeggenschapsraad?
De Medezeggenschapsraad (MR) is een overleg orgaan van ouders en
personeel. De MR overlegt met de directeur over aangelegenheden van de
school. Dit doen zij gemiddeld 6 keer per schooljaar. In de MR van NBS Burgst
hebben vier ouders vanuit de oudergeleding (twee per schoollocatie) en vier
leerkrachten vanuit de personeelsgeleding zitting. De zittingsduur van de
leden van de MR is drie jaar. Daarna zijn ze aftredend en kunnen zij zich
herkiesbaar stellen.
Wie zijn de MR Leden van NBS Burgst?
Oudergeleding:
Vicky de Jager
Pascal van Lith
Jeroen van Rosmalen (voorzitter)
Frank Nijhof
Personeelsgeleding:
Audrey Dankers
Masja de Pender
Marieke Aarts
Anjo Schaerlaeckens (Tijdelijk vervangen door Marq van Broekhoven)
Op de achterkant van dit informatie boekje stellen de MR leden zichzelf
uitgebreider voor.
Wat doet de MR?
De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school
betreffen, kortweg het beleid van de school. Het schoolbestuur heeft, voordat
bepaalde besluiten mogen worden genomen, instemming nodig van de MR.
Bijvoorbeeld voor: vaststellen of wijzigen van het schoolreglement, vaststellen
of wijzigen met betrekking tot de organisatie van de school, nieuwbouw of
belangrijke verbouwingen van de school.
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Daarnaast heeft de MR adviesbevoegdheid waarbij de MR gevraagd en
ongevraagd advies mag uitbrengen over te nemen besluiten zoals
bijvoorbeeld over aanstelling of ontslag van personeel, vaststellen of wijzigen
van beleid.
Waarom is de MR belangrijk?
Zowel ouders als leerkrachten hebben invloed op het beleid van de school.
De inzichten en/of ideeën van ouders en leerkrachten hoeven niet altijd
overeen te komen met die van de directie. Daarom is het goed dat zowel
vertegenwoordigers van ouders als leerkrachten in overleg met de directie tot
bepaalde standpunten komen.
Wat hebben ouders en personeelsleden aan de MR?
De MR is een vertegenwoordiging van ouders en personeel. Iedere ouder of
personeelslid kan dus contact opnemen met een lid van de MR over zaken
die de school betreffen. De MR is niet de spreekbuis voor individuele
aangelegenheden. Deze zullen eerst met de leerkracht en eventueel daarna
met de directie moeten worden besproken.
Wat kunnen ouders en personeelsleden voor de MR betekenen?
Door informatie te verstrekken probeert de MR ouders en personeel meer
inzicht te geven in het werk dat de MR-leden doen. Een stuk ‘feedback’ van
ouders en personeelsleden kan richting geven aan de koers die de leden van
de MR moeten bewandelen. Tenslotte zijn de MR-leden als afgevaardigden
van alle ouders en personeelsleden in de MR vertegenwoordigd.
Hoe is de MR te bereiken?
Er kan een mail worden gestuurd naar het volgende mailadres, dit mailadres
wordt ook op elke Heksenketel genoemd: MR@nbsburgst.nl

Kijk ook eens op de website of in de schoolgids; hier vindt u de informatie
vanuit de MR, haar vergaderingen en haar leden. Elke MR vergadering is
openbaar.
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