
MR 2020-2021
Wat is de medezeggenschapsraad?

Onze school is een van de 16 basisscholen die vallen onder Stichting Talentis, een onderwijsorganisatie binnen de
gemeenten Boxtel, ‘s-Hertogenbosch, Heusden en Vught. Elke school heeft zijn eigen medezeggenschapsraad. De MR is
een bij de wet ingesteld, onafhankelijk en democratisch gekozen schoolorgaan om de belangen van kinderen, ouders en
teamleden te vertegenwoordigen tegenover het bestuur. De MR bestaat uit een teamgeleding en een oudergeleding. De
MR moet en mag zich gevraagd en ongevraagd met allerlei zaken bezighouden die de school aangaan. Het is ook van
groot belang dat wanneer ouders/verzorgers zaken hebben die zich op het schoolplein bezig houden, dit door geven aan
de MR geleding. Zo kunnen wij binnen de MR vergadering bespreken wat we hier eventueel mee kunnen doen. De MR
heeft bij een aantal zaken adviesrecht en bij andere zaken instemmingsrecht. De werkwijze van de MR is vastgelegd in
een medezeggenschapsstatuut en medezeggenschapsreglement.

De leden van de MR stellen zich aan u voor:

Ik ben Wouter Zandbergen, vader van Robbin (groep 7) en

Luuk (groep 6). Vanaf schooljaar (2019-2020) ben ik lid van

de MR. Ik heb me aangemeld voor de MR omdat ik van

mening ben dat het bieden van een veilige (leer)omgeving

en het bieden van goed onderwijs een gezamenlijke

verantwoordelijkheid is van ouders en school.

Ik hoor het graag als er vragen en/of

opmerkingen zijn die met de MR te maken

hebben.

Groeten Wouter

zandbergenwouter@hotmail.com

Even voorstellen....! Ik ben Miranda Groeneveld. Ik ben de
moeder van Jonah (groep 7) en Lola (groep 5). Wij zijn
vorig jaar vanuit Eindhoven naar Lennisheuvel verhuisd en
we genieten inmiddels volop van onze nieuwe
woonomgeving. Ik heb me aangemeld bij de MR om
betrokken te kunnen zijn op de school waar mijn kinderen
vorig jaar zijn gestart en warm zijn ontvangen. Op de
vorige school van Jonah ben ik ook
betrokken geweest bij de MR  en ik vind
het heel erg mooi om hetzelfde nu weer
te mogen doen. Geef het vooral aan als
je iets besproken wilt hebben in de MR.
Daar zijn we voor!

m_sprinkhuizen@hotmail.com

Ik ben Elke Dingen. Ik ben nu 5 jaar werkzaam op
basisschool St.-Theresia en op dit moment ben ik de
leerkracht van groep 5/6. Sinds september 2019 ben ik,
namens het team, lid geworden van de MR.
Ik vind het belangrijk om na te denken over de
organisatorische en beleidsmatige onderwerpen binnen
onze school. Wat me aanspreekt hierin is het overleg met
de andere MR leden over de hoofdlijnen van ons
onderwijsbeleid. Op deze manier hoop ik
samen met de MR leden bij te dragen aan de
kwaliteit van ons onderwijs.
Mocht u vragen/opmerkingen hebben die
met de MR te maken hebben, dan laat het
me gerust weten.

Groeten Elke
elke.dingen@stichtingtalentis.nl

Mijn naam is Iris Vermeer. Ik ben inmiddels alweer 10 jaar
werkzaam op basisschool St-Theresia en heb in diverse
groepen gewerkt. Op dit moment ben ik leerkracht van
groep 1/2.
Sinds september 2017 ben ik, namens het team, lid
geworden van de Medezeggenschapsraad. Ik vind het
interessant om mee na te denken over allerlei belangrijke
onderwerpen die horen bij ons onderwijs. Het is fijn om
samen met andere MR-leden te overleggen
en zo kritisch te blijven kijken naar
ontwikkelingen rondom onze school.

Mocht u vragen hebben dan bent u altijd
welkom om deze te stellen.

Groeten Iris
iris.vermeer@stichtingtalentis.nl
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