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Omdat we het beste willen voor onze
kinderen

MEEDENKEN

Stel je eens voor....
 

Je kind zit op de Meentschool. Je wilt als ouder natuurlijk graag dat
je kind zich lekker voelt op school, zich goed ontwikkelt en leert wat
nodig is. Daarom zoek je met zorg een school uit. Een school met een

goed klimaat en een fijne uitstraling. 
 

Je voelt je ook betrokken bij wat er op school gebeurt. Je kinderen
brengen er veel tijd door en het liefst zou je zien dat de school

dezelfde waarden en normen belangrijk vindt als waar je thuis over
praat. 

 
Iedere dag komen je kinderen thuis met verhalen van en over school.

Je wilt daar wel eens over praten met mensen van school of met
andere ouders. De medezeggenschapsraad geeft je de kans om je op

een andere wijze in te zetten voor de school.
 

Medezeggenschap geeft de mogelijkheid om over het beleid, de
plannen, de visie mee te kunnen praten. Het gaat over allerlei

onderwerpen, zoals wat doet de school aan buitenschoolse
activiteiten, hoe staat het met de financiën, onderhoud van het

gebouw, sponsoring, de verkeersveiligheid, promotie en nog vele
andere zaken.

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Als je regelmatig mee wilt denken, kan je dat doen in de 

medezeggenschapsraad. Je kunt je kandidaat stellen. Je hoeft echt
niet verschrikkelijk veel te weten om mee te kunnen praten. Veel
kennis van zaken in en rondom school is niet echt belangrijk. De

betrokkenheid bij de school is waar het om gaat! En die
betrokkenheid heb je, anders heb je nooit voor deze school gekozen!



Ouders met passie voor
onderwijs

MR

Meentschool

GEZOCHT

De MR bestaat uit 3 personeelsleden
te weten: Imca Heijenga, Geralda
Mulder en Angelique Sijbolts.

We zoeken 3 ouders voor onze
nieuwe oudergeleding.

Meldt je aan bij mr-
meentschool@sooog.nl. of bij Imca,
Geralda of Angelique

Tijdens de vergaderingen van de
medezeggenschapsraad (MR) bespreken we zaken
waarin advies- of instemmingsrecht bestaat. In het
algemeen gaat het over het beleid van het bestuur
en de gang van zaken betreffende onze school. Zo

worden we op de hoogte gehouden van nieuwe
ontwikkelingen op de school, het vakantierooster,

hoe we de school zoveel mogelijk kunnen
promoten, enzovoort. Ook praten we over hoe we
ouders bij de school kunnen betrekken en hoe we
kunnen bijdragen aan een goede communicatie

tussen school en ouders. Verder kunnen we
bijvoorbeeld een informatieve ouderavond

organiseren naar de behoefte van de ouders.
Omdat er een mengeling van ouders en personeel
is, worden beide partijen gehoord. Het is dus heel
belangrijk om een goed bezette oudergeleding te
hebben. Instemmen doen we met zaken als het

schoolplan, de schoolgids en de formatie. Oftewel,
genoeg om over mee te praten en te denken
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