
Vacatures in de medezeggenschapsraad: kom er bij! 
Reageer uiterlijk 1 mei a.s.  
We zijn op zoek naar twee ouders om na de zomervakantie de oudergeleding van de 
medezeggenschapsraad (MR) van De Zandberg te komen versterken.  
 
Waarom zou ik me aanmelden voor de medezeggenschapsraad?  
Wil je echt invloed hebben op het beleid van de school? Kom dan bij de medezeggenschapsraad! 

Het is niet alleen voor jezelf interessant, maar ook van wezenlijk belang voor de kwaliteit van 

onze school. Op elke school worden dagelijks beslissingen genomen. Van kleine keuzes tot grote 

veranderingen. Daarbij kun je denken aan onderwerpen als organisatie van de school, het 

leerlingvolgsysteem, vakantierooster en schooltijden. Maar bijvoorbeeld ook aan 

verkeersveiligheid, Arbo en financiën. Als lid van de medezeggenschapsraad sta je in direct 

contact met de directie van de school. Zo moeten beleidsstukken van de school eerst langs de 

medezeggenschapsraad voordat ze daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. 

Kost het me veel tijd?  
Dat valt mee. De medezeggenschapsraad vergadert komend schooljaar 6 keer, wisselend op 
maandag- en dinsdagavond.  
 

Waarom komen er posities vrij?  
Misja de Jong en Serge Settels stoppen aan het einde van dit schooljaar, omdat ze beiden na de 
zomervakantie geen kind meer op De Zandberg hebben. Onze dank voor hun inzet is groot.  
 
Waarom hebben bestaande leden gekozen voor de medezeggenschapsraad?  
We hebben het hen gevraagd:  
"Na het leveren van 'handjes' in een commissie en als luizenpluizer, vond ik het leuk nu eens een 
meer inhoudelijke bijdrage te leveren aan school."  
" Ik ben gewoon nieuwsgierig, en denk graag mee."  
 
Wil je meer weten?  
Lees dan de informatie op de Zandberg app of de website http://www.kbszandberg.nl/ouders/de-
medezeggenschapsraad/. Mail ons via kbsdezandberg_mr@inos.nl. Of schiet één van ons 
(Frederique Broks, Hanneke Bleckman of  Ellen Cregten) aan op het schoolplein. Als er meerdere 

kandidaten zijn, volgen er verkiezingen. 
  
Ik wil me aanmelden!  
Da's mooi! Aanmelden kan tot uiterlijk 1 mei a.s. Stuur daarvoor een mail met foto waarin je 

jezelf voorstelt en aangeeft waarom je lid wilt worden van de MR naar: 

kbsdezandberg_mr@inos.nl. 
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