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De medezeggenschapsraad

zoekt u!

Met 8 collega’s, een vertegenwoordiging van
leerkrachten en ouders, werken we om de zes weken
1 avond samen met bestuurder en directeur om de
school van onze kinderen optimaal te laten functioneren.
Deze raad denkt, adviseert en beslist mee over alle
schoolzaken.

Omdat dit schooljaar een lid uit de MR vertrekt, kunt u
zich nu aanmelden. Bij aanmelding van meerdere
kandidaten worden er verkiezingen gehouden. Voor
een evenredige verdeling binnen de MR zijn we nu bij
voorkeur op zoek naar een ouder met een kind in het
SO. U stelt zich beschikbaar voor minimaal 2 jaar.

Waarom doen?
Miranda Hummel, onderwijsassistent: “Mijn deelname aan de MR zorgt ervoor dat ik
me meer betrokken voel bij het reilen en zeilen van de school. Het draagt bij aan
mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het geeft me een kijkje achter
de schermen van een mooie organisatie”.

Christel Kooyman, moeder van Felix uit groep VSO MB3 en van Marieke, leerlinge
groep OB1: “In korte tijd leer je zoveel van de school waar je kind zit, je
steentje bij te dragen geeft een goed gevoel, je hoort er helemaal bij en
weet wat er gebeurt op de school van je kind”.

Stijn Eijkman, vader van Imme uit groep VSO MB1: “Het is te belangrijk om dit werk
te laten liggen; onze kinderen verdienen het allerbeste. Ik wil daar graag een
bijdrage aan leveren. Verder is het natuurlijk heel leuk om van dichtbij betrokken
te zijn bij de school”
Barbara de Koning, leerkracht SO Saxofoon: “In de MR kan ik spreken namens mijn team
in deze tijden van verandering en vooruitgang. De MR bestaat uit verschillende
mensen met ieder zijn eigen kijk en kracht. Door de verschillende invalshoeken
kunnen er mooie discussies ontstaan die je scherp houden. Je hebt echt het
gevoel iets bij te dragen, fijn!”

Harriët Toren, intern begeleider en groepsleerkracht: “Nadat ik jaren als afdelingsleider deel
uitmaakte van het Management Team, heb ik sinds dit schooljaar de functie van
intern begeleider (drie dagen) en sta ik weer twee dagen voor de klas. Ik vind het heel
waardevol om nu als MR-lid, met mijn ervaring als MT-lid, namens het team mee te
kunnen blijven denken over de organisatie en de ontwikkeling van de Mozarthof.”
Wide van der Kooij, moeder van Aegidius uit groep VSO MB4: “Elke dag zie ik al die bijzondere, leuke,
lieve, vrolijke, open kinderen met daartussen mijn eigen bijzondere kind. De MR geeft me de
mogelijkheid om uit te spreken wat ik als ouder belangrijk vind voor hen. Ik kan nu op een
intensieve manier meedenken over de ontwikkeling van de school en zo een bijdrage leveren aan
de mogelijkheden en het geluk van al deze bijzondere kinderen.”

U kunt meteen reageren, uiterlijk tot donderdag 2 november
oktober.
Geeft u aan waarom u graag
wilt toetreden tot de MR.
Voor meer informatie of aanmelding, kunt u bellen met:
Stijn Eijkman, 06-30648547
Of meldt u aan via: OMR@Mozarthof.nl, wij nemen dan zo snel
mogelijk contact met u op. Alvast dank voor uw reactie!

