Gezocht:
Leden
voor de

Oudergeleding
van de

Medezeggenschapsraad

mail: mr@basisschooldeoase.nl

Net als alle andere scholen in Nederland heeft De Oase een
medezeggenschapsraad (MR). De MR komt op voor de belangen van kinderen,
ouders en personeel. Bij belangrijke aangelegenheden wordt de MR om advies
of instemming gevraagd, ook kan zij ongevraagd advies geven of informatie vragen
over onderwerpen die onder de ouders of leerkrachten leven. De MR vergadert
minimaal zes keer per jaar.
De MR van De Oase bestaat uit vier vertegenwoordigers van leerkrachten en vier
vertegenwoordigers van ouders. De leden van de MR worden voor een periode van
vier jaar gekozen. Voor de huidige voorzitter, Femke Kolsteren, en de vice-voorzitten,
Michiel Severin, loopt de termijn december dit jaar af. Beide leden zullen zich niet
herkiesbaar stellen.
Daarom zijn we op zoek naar twee nieuwe leden!
Als MR-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op de school
van uw kind. U bent nauw betrokken bij de school, u kunt meepraten en -beslissen
over het beleid, krijgt meer contact met andere ouders, het team en de directie en u
doet nieuwe ervaringen op. Lijkt het u leuk om als oudervertegenwoordiger plaats te
nemen in de MR, dan kunt u een mailtje sturen naar mr@basisschooldeoase.nl.
Daarin zien we graag wat uw motivatie is om de MR te komen versterken. U kunt
zich aanmelden tot en met 31 oktober 2020.
Vervolgstappen:
-

In de nieuwsbrief van begin november worden deze teksten geplaatst zodat
iedereen weet wie er kandidaat zijn.

-

De week erna zijn er 10 minuten gesprekken. De ouders hebben dan de kans
om hun stem uit te brengen.

Snel daarna wordt de uitslag bekend gemaakt en weten we wie de komende 4 jaar
mede het beleid van onze school gaan bepalen.

Hartelijke groet,
De MR: Susan van Mil, Bonny van der Linden, Loes van Hoogstraten, Femke
Kolsteren, Michiel Severin, Mohamed Metalsi en Sietske Werensteijn

