
NIEUWSFLITS 
MR DE VLIET

We flitsen je bij over het reilen en zeilen van de MR

Onze MR uit 4 leden bestaat: 2 leerkrachten en ouders. 
De directeur regelmatig als gast aansluit.
De MR 5x in een schooljaar samenkomt en we dit vooraf plannen.
De MR altijd op de hoogte is van het reilen en zeilen van de school.
De MR leden bijdragen aan de ontwikkeling van de school.
De leden van de MR actieve meedenkers zijn.
De MR toegankelijk wil zijn en feedback en ideeën van 

De MR leden spreken namens de collega's en ouders van De Vliet.
Het emailadres van de MR mr.devliet@csgdewaard.nl is.

      ouders zeer waardeert.
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WIST U DAT?



" Ik vind het belangrijk om mijn

bijdrage te leveren."

 
Marc

Al onze MR leden hebben een naam beginnend met een M.
Marc en Michael hebben zitting in de MR als ouders,
Marjolijn en Marjolein hebben zitting namens het team.

De leden van de MR zitten 4 jaar in de MR.  Na deze 4 jaar worden er
verkiezingen uitgeschreven. Het aftredende lid kan er voor kiezen om herkiesbaar
te zijn. Dit jaar treedt Marc af omdat zijn dochter in groep 8 zit en van school
gaat. Leden van de MR moeten een leerling op De Vliet hebben of leerkracht zijn
op De Vliet om zitting te kunnen hebben.

DE LEDEN
M & M & M & M = PUUR TOEVAL

In 2019 ben ik gekozen als lid van de MR. In dat
jaar is er veel gebeurd op De Vliet waarbij de
school van de inspectie het stempel zeer zwak had
gekregen.
Nadat de ouders van de leerlingen hierover waren
geïnformeerd begonnen bij mij de gedachten te
vormen om actief mee te willen denken, een
bijdrage te willen leveren om dit weer beter te
krijgen.

Van dichtbij mee krijgen hoe het plan van aanpak voor verbetering in de praktijk is
gebracht, hoe hard er door iedereen is gewerkt en de trots die kwam na de positieve 
beoordeling van de inspectie was echt fantastisch!

Vanaf daar is de lat door het team zelfs alleen nog maar omhoog gegaan met de
ambitie om nog verder met elkaar te groeien. 
Vanuit de MR heb ik mogen meekijken, meedenken en meebeslissen, waarbij we zeker
de afgelopen tijd regelmatig voor nieuwe uitdagingen kwamen te staan. 

Mijn dochter Mare gaat na dit schooljaar naar de middelbare school waardoor mijn
plek in de MR vrij komt. 

Ik kijk terug op een periode waarin we alle ouders zo goed mogelijk hebben
vertegenwoordigd, heel goed met elkaar hebben samengewerkt, stappen hebben
gezet en net dat belangrijke verschil hebben gemaakt. 

Marc Overvoorde

MARC



MICHAEL

Ik ben nu bijna een jaar lid van de MR; toetreden in Corona tijd bracht de
uitdaging met zich mee om snel aan te haken. Door de situatie was het niet
mogelijk om fysiek te vergaderen en was de eerste vergadering en kennismaking
met de MR een digitaal feestje. 
De afgelopen periode heb ik mezelf goed ingelezen in de stukken die er voor de
vergaderingen aangeboden worden. 

Mijn kandidaatstelling voor de MR is ingegeven vanuit mijn filosofie dat als je
vindt dat er iets moet veranderen je zelf actief bij moet dragen. Zo krijg ik de
kans om actief mee te denken en ideeën, meningen, complimenten van ouders te
verwoorden.
 
Het is mooi om te zien hoe vier individuen een groep vormen en met elkaar een 
mening of advies kunnen formuleren waar alle belang-hebbende 
(school, leraren, ouders maar vooral ook de kinderen) voordeel aan hebben,
of zelfs beter worden.

Ondanks de, laten we zeggen, gekke tijd gaan de normale schoolzaken door en
met links en rechts wat aanpassingen geldt dit ook voor de MR. 
Om een voorbeeld te noemen hebben we gesproken over de manier van
vormgeven van het online lesgeven. We zijn hier als ouders heel tevreden over.

Ik kijk met plezier uit naar de komende maanden om met de MR te werken aan
de toekomst van De Vliet.

"Vergaderen met de 
MR is een 

digitaal feestje."



MARJOLIJN & MARJOLEIN

Wij zitten in de MR om namens de leerkrachten van De Vliet te spreken en mee
te denken over beleidszaken en andere belangrijke zaken. 
We vinden het prettig om met de ouders van de MR te bouwen aan De Vliet.
Soms is het prettig om de "zaak" vanuit het perspectief van de leerkracht te
vertellen en andersom natuurlijk ook. De ouders en leerkrachten in de MR vullen
elkaar goed aan en hebben respect voor elkaars zienswijze en ervaringen.
Samen Bewust en Ambitieus, zo zien wij de samen-werking binnen de MR.
In de afgelopen jaren zijn er wisselingen binnen de MR geweest. 
Ervaren MR leden verlieten de MR omdat de kinderen van school af gingen.
Gelukkig is het steeds gelukt om nieuwe enthousiaste ouders te vinden die samen
met ons aan de slag willen. 
Marjolein heeft ook zitting in de GMR. Dit is de vertegenwoordiging van alle
MR'en binnen de stichting. Hier wordt meegedacht en meebepaald over het
beleid voor de hele stichting. Zo vernemen we de informatie uit de 1e hand.

Marjolijn en Marjolein

'Samen 

Bewust 

Ambitieus 

ook in de MR'

Zoals jullie hebben gelezen zijn de MR leden zeer actief betrokken en dragen zij
bij aan de ontwikkelingen binnen de school.
Omdat Marc uit de MR gaat zijn wij op zoek naar een nieuwe ouder.

We zijn op zoek naar een ouder die 'Samen Bewust en Ambitieus' ook
belangrijk vindt. 

Ben jij dit of wil je meer informatie over de MR, stuur een mailtje
naar:

mr.devliet@csgdewaard.nl 
Wie weet maken we dan snel kennis op één van de vergaderingen.

'Ben jij actief en betrokken en denk je graag mee?  Dan zoeken we jou!'


