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Wat is een Medezeggenschapsraad?
De Medezeggenschapsraad (MR) is een overlegorgaan van ouders
en personeel. De MR overlegt met bestuur/directie over
aangelegenheden van de school. Dit doen zij gemiddeld zes keer
per jaar. In de MR van De Morgenster hebben vier ouders
(oudergeleding) en vier leerkrachten (personeelsgeleding) zitting.
De zittingsduur van de leden van de MR is drie jaar. Daarna zijn ze
aftredend en kunnen zij zich een keer opnieuw herkiesbaar stellen.
Wie is de MR van De Morgenster?
Oudergeleding:
Berdi Damen
Martin Koek
Addi Swart (voorzitter)
Angela den Hartog- ten Berge
Personeelsgeleding:
Annelieke Baars – van Koevorden
Esther Heijstek-van Pelt (secretaris)
Mariken van Ooijen-Goed
Daphne Swart-Reijngoud
Simone Schouten (vervangend lid tijdens zwangerschapsverlof)
Thea Verbeek – Van der Hek (adviserend lid namens het
schoolbestuur)
Op de achterkant van deze flyer stellen de MR leden zichzelf
uitgebreider voor.
Wat doet de MR?
De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de
school betreffen, kortweg het beleid van de school. Het bestuur
heeft, voordat bepaalde besluiten mogen worden genomen,
instemming nodig van de MR. Zoals bijvoorbeeld voor: vaststellen
of wijzigen van het schoolreglement; vaststellen of wijzigen met
betrekking tot de organisatie van de school; nieuwbouw of
belangrijke verbouwing van de school.
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Daarnaast heeft de MR adviesbevoegdheid waarbij de MR,
gevraagd of ongevraagd, advies mag uitbrengen over te nemen
besluiten zoals bijvoorbeeld over aanstelling of ontslag van
personeel; vaststellen of wijzigen van beleid.
Waarom is de MR belangrijk?
Zowel ouders als leerkrachten hebben invloed op het beleid van de
school. De inzichten en/of ideeën van ouders en leerkrachten
hoeven niet altijd overeen te komen met die van bestuur/ directie.
Daarom is het goed dat zowel vertegenwoordigers van ouders en
leerkrachten in overleg met het bestuur/ directie tot bepaalde
standpunten komen.
Wat hebben ouders en personeelsleden aan de MR?
De MR is een vertegenwoordiging van ouders en personeel. Iedere
ouder of personeelslid kan dus contact opnemen met een lid van de
MR over zaken die de school betreffen. De MR is niet de spreekbuis
voor individuele aangelegenheden. Deze zullen eerst met de
leerkracht en eventueel daarna met de directie moeten worden
besproken.
Wat kunnen ouders en personeelsleden voor de MR
betekenen?
Door informatie te verstrekken probeert de MR ouders en personeel
meer inzicht te geven in het werk dat de MR-leden doen. Een stuk
‘feedback’ van ouders en personeelsleden kan richting geven aan
de koers die de leden van de MR moeten bewandelen. Tenslotte
zijn de MR-leden als afgevaardigden van alle ouders en
personeelsleden in de MR vertegenwoordigd.
Hoe is de MR te bereiken ?
Er kan een mail worden gestuurd naar het volgende emailadres:
mr@morgenster-sleeuwijk.nl. Of kijk eens op de website of in de
schoolgids, hier vindt u de gegevens van de MR-leden.
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Team Medezeggenschapsraad
Berdi Damen
Oudergeleding
Vader van Annemijn (vo), Carlijn (7b) en Thijn (2a)
Technisch manager
Annelieke Baars – van Koevorden
Personeelslid
Fulltime groepsleerkracht groep 8
Esther Heijstek-van Pelt
Personeelslid
Moeder van Esmee (2b) en Femke (3 jaar) en
Jasmijn (1/2 jaar)
Parttime groepsleerkracht groep 3
Martin Koek
Oudergeleding
Vader van Lucas (8b) en Sander (6b)
Hoofd financiële administratie / controller
Mariken van Ooijen – Goed
Personeelslid
IB-er van groep 1,2 en 6/7 en 7
Lars (4a), Benthe (2b) en Lotte (1 jaar)
Addi Swart
Oudergeleding
Vader van Merel (6b) en Niek (4a)
District manager
Daphne Swart-Reijngoud
Personeelslid
Parttime groepsleerkracht groep 3
Moeder van Sil (2,5 jaar) en Lev (1 jaar)
Angela den Hartog – ten Berge
Oudergeleding
Moeder van Maud (7a) en Kim (5a)
Kopers begeleider
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