
Medezeggenschapsraad

Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)?

De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak.
De medezeggenschapsraad is een zelfstandige adviescommissie, die inspraak heeft op
de school. De wet op de medezeggenschapsraad verplicht elke basisschool om een MR te
hebben. De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn,
worden vertegenwoordigd. De raad spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel.
Het MR-werk draait om het innemen van een standpunt ten opzichte van datgene wat
het bestuur/schooldirectie doet. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten
over beslissingen die hen aangaan.

De MR van basisschool de Tweemaster

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR praat mee over allerlei
onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben en heeft hierover
advies- en (in sommige gevallen) instemmingsrechten. Samen met de directie van de
school verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en
de arbeidsomstandigheden. De MR is daarmee dus iets anders dan de ouderraad Tweco,
die het team ondersteuning biedt bij het organiseren van allerhande activiteiten op de
school.

Bevoegdheden van de MR

De MR heeft twee soorten rechten: (1) instemmings- en (2) adviesrecht. Het adviesrecht
houdt in dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat
betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders
voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan
zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Indien het bestuur het
besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de landelijke
Klachtencommissie.

De MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:
● Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag
● De taakverdeling binnen de schoolleiding
● Het vakantierooster
● Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school

De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:
● Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school
● Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan
● Het schoolreglement
● Beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijnsbeleid

Samenstelling MR

De MR van De Tweemaster bestaat uit vier personeelsleden en vier ouderleden.
De ouderleden worden door de ouders van de leerlingen gekozen.
De verkiestermijn van een MR lid is 4 jaar, waarbij iedere 2 jaar (minimaal) 2 MR leden
zich herkiesbaar stellen.
De schooldirecteur, Jerry Leepel en GMR-lid Maaike van Westerhuizen, wonen, eveneens
op uitnodiging van de MR, iedere MR vergadering het open gedeelte bij.
De huidige samenstelling van de MR treft u hieronder aan.



Even voorstellen: dit is de personeelsgeleding van de MR:

Hester van Harskamp     Esther Verhoef Anke Nederpel         Monique Smits

Mijn naam is Hester van Harskamp en ik ben groepsleerkracht van groep 8 op de GD.
Ik vind het goed en interessant om naast het lesgeven ook bezig te zijn met de
ontwikkeling en het beleid van de school. De samenwerking met ouders in de MR maakt
het extra leuk!

Mijn naam is Esther Verhoef en ik ben groepsleerkracht van groep 2-3 op het NP.
Naast het lesgeven vind ik het leuk om mee te denken over beleid, de schoolorganisatie
en de ontwikkeling van de school. Ik vind het belangrijk om na te denken en te sparren
over ons onderwijs aan jullie kinderen met een groep betrokken ouders. Vandaar dat ik
mij aangemeld heb bij de MR!

Mijn naam is Anke Nederpel-Jansze. Het is ondernemend om weer eens terug te zijn
in de MR. De doener die de denkers op een ander spoor kan zetten, natuurlijk ter
verhoging van het welzijn van het (jonge) basisschoolkind. Ik ben nieuwsgierig naar de
stukken van het bestuur en het MT. Met goede gesprekken hoop ik De Tweemaster nog
meer kleur te geven. Ik geef les aan de kleuters op de GD.

Mijn naam is Monique Smits en ik geef les in groep 3 op de GD. Ik geef al 26 jaar les
maar heb nog nooit deel uitgemaakt van de MR. Ik vind het een uitdaging om mee te
denken over het beleid van de school. Fijn is het om dat samen met de ouders te doen.
Want samenwerken met betrokken mensen geeft energie.



Even voorstellen: dit is de oudergeleding van de MR:

Bianca Zonneveld       Kitty Rijkaart Esther van der Vlugt   Jeroen van ‘t Wout

Mijn naam is  Bianca Zonneveld. Ik woon samen met Arjan en ben de moeder van
Dilano (groep 6 GD), Jade (groep 2 GD) en Timo (1 jaar). Ik werk in het Speciaal
Onderwijs en mede daarom hoop ik door mijn ervaring als ouder en leerkracht via de MR
een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan een fijne basisschooltijd voor ieder kind.

Mijn naam is Kitty Rijkaart, ik ben getrouwd met Marc en de moeder van Tom (12) die
naar het Rijnlands Lyceum in Sassenheim gaat en Finn (10) die op De Tweemaster
locatie Nassaupark in groep 7 zit. Voor mij is de basisschool precies wat het woord zegt:
daar waar onze kinderen wat onderwijs betreft, maar ook voor een aanzienlijk deel op
sociaal vlak, de basis vandaan halen om straks de wijde wereld in te gaan. Ik vind het
bijzonder en belangrijk betrokken te zijn bij de vorming en uitvoering van dit
basisonderwijs op De Tweemaster.

Mijn naam is Esther vd Vlugt, een van de twee moeders van Mike (groep 4 NP) en Tess
(groep 2 NP). Ik vind het erg interessant om bij het reilen en zeilen van de school
betrokken te zijn en mee te mogen denken over hoe we een optimale werk- en
leeromgeving kunnen creëren voor zowel leerlingen als het personeel.

Mijn naam is Jeroen van ‘t Wout, ik ben getrouwd met Marthe en de vader van Suze
(groep 1 GD), Jonne en Imme (nog niet op school). Kinderen brengen veel tijd door op
school en is een heel belangrijk onderdeel van hun leven. School draagt in grote mate bij
aan de ontwikkeling van kinderen en het bieden van kansen en mogelijkheden voor de
toekomst. Het is mooi om te zien dat daarom op de Tweemaster ook de ouders bij
allerlei activiteiten en het onderwijs worden betrokken. Hierom wil ik vanuit de
oudergeleding van de MR graag een positieve bijdrage leveren aan een fijn en goed leer-
en werkklimaat op De Tweemaster.



GMR:

Maaike van Westerhuizen

Mijn naam is Maaike van Westerhuizen. Ik ben groepsleerkracht van groep 5 op het
Nassaupark. Sinds dit jaar maak ik deel uit van de Gemeenschappelijke
Medezeggenschap Raad (GMR) van de stichting OBO Duin- en Bollenstreek (OBO). Net
als in de MR, zitten in de GMR zowel ouders als leerkrachten. Eén van de taken van de
GMR is het stimuleren van openheid en onderling overleg in de scholen. In de MR doe ik
verslag van wat er in de GMR is besproken.

U kunt de MR contacten door gebruik te maken van het volgende e-mailadres:
MR@tweemasterlisse.nl


