
Nieuw MR Lid gezocht 
 

Enthousiaste ouder gezocht voor in de MR. 
  

De MR is op zoek naar een enthousiaste ouder die plaats wil nemen in de oudergeleding. 

De periode van Tessa Hulhoven zit er na ruim 4 jaar op, waardoor er een open vacature is. 

Tessa heeft aangegeven dat ze MR lid zal blijven, totdat er een nieuw lid gevonden is. 

  

Wilt u graag meedenken en het beleid van de school kritisch volgen, geef u dan op!  

Dit kan tot en met vrijdag 10 februari per mail: mr.keuchenius@csgdewaard.nl.   

Vermeld in uw mail dat u zich kandidaat wilt stellen, uw naam, de naam en groep van uw 

kind(eren) en een korte motivatie. 

Zijn er meer geïnteresseerden, dan worden er verkiezingen uitgeschreven.  

  

De huidige MR.  

De oudergeleding bestaat uit: Martijn Keijzer, Lenneke Langeveld en Tessa Hulhoven.  

De personeelsgeleding bestaat uit : Marijke Kleinjan, Ireen Keddeman en Constantijn van 

Putten. 

  

Wat doet de MR?  

Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op 

Scholen (WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR 

bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt 

tijdens de vergaderingen (meestal 5x per schooljaar) met de directie van de school over 

belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, besteding van middelen, de 

keuze van een lesmethode, verandering van klassenindeling, de veiligheid op school en 

ouderparticipatie. De wet schrijft voor op welke gebieden de directie en bestuur van de 

school de MR om advies en instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de MR 

alleen haar mening geven. Instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar 

eens moeten zijn. De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals 

het schoolplan, formatieplan, schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, 

gezondheid en welzijn (Arbo). Voor sommige zaken heeft de oudergeleding 

instemmingsrecht en de personeelsgeleding adviesrecht of andersom.  

  

Mocht u verder nog vragen hebben dan zijn wij per mail bereikbaar: 

 mr.keuchenius@csgdewaard.nl. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met de voorzitter 

van de MR, Martijn Keijzer – 06-53314860. 

 

Wij hopen op één of meerdere aanmeldingen van enthousiaste ouders die plaats willen 

nemen in de MR. 

 

Met vriendelijke groet, 

MR Keuchenius. 
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