De Medezeggeschapsraad (MR) stelt zich voor.

Met de start van het nieuwe schooljaar 2016-2017 is er een wisseling van de wacht geweest
binnen de Medezeggenschapsraad (MR) van de school. Graag stellen we ons aan u voor, en
vertellen we u waar we ons als MR mee bezig houden. Ook nodigen we ouders van locatie
Junoplantsoen uit om deel uit te gaan maken van de MR.
Doelstelling van de MR is het behartigen van de belangen van de kinderen en de school. We zetten
ons in voor een evenwichtige ontwikkeling, helderheid en het behoud van een veilige omgeving
voor onze kinderen op de Liduinaschool.
De MR van de Liduinaschool bestaat in principe uit vier ouders en vier leerkrachten. Twee ouders
en twee leerkrachten vanuit de locatie Junoplantsoen en twee ouders en twee leerkrachten vanuit
de locatie Timor. Op dit moment is er vanuit de oudergeleding van de locatie Timor een extra
ouder als ondersteunend lid. Op de locatie Junoplantsoen zijn er op dit moment één ouder en één
leerkracht actief in de MR. Daar zijn dus twee beschikbare plaatsen.
Denkt u, als ouder van een kind op locatie Junoplantsoen, dat u ook graag deel uit wil maken van
de MR en zo de belangen van de kinderen op school wilt behartigen, neemt u dan contact op met
Susanne Derwig.
Voor het schooljaar 2016-2017 is er een jaarplan, van waaruit er een aantal speerpunten zijn
bepaald waar we ons actief mee bezig zullen houden. Deze speerpunten en de aanspreekpunten
hiervan zijn als volgt:
-

ARBO-gerelateerde zaken: Jarda Dijk (ouder Timor) en vacature (ouder Junoplantsoen).
Deze vacature wordt tijdelijk ingevuld door Suzanne Derwig.
Communicatie en profilering: Marijke van Schaick (leerkracht Timor) en Gea Brokking
(ouder Junoplantsoen)
Passend onderwijs: Rik ten Broeke (voorzitter- ouder Timor) en Caroline van Wees
(Penningmeester - leerkracht Timor)
Schooltijden: Judith Scheffer (leerkracht Junoplantsoen) Rik Jansen (ouder Timor) en Gea
Brokking
Organisatiestructuur: Rik Jansen (secretatis – ouder Timor) en Marijke van Schaick

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over deze speerpunten of andere algemene zaken binnen
de school dan kunt u contact opnemen met één van de leden van de MR. Ons gezamenlijke emailadres is MR@Liduinaschool.nl. De MR is niet het aanspreekpunt voor klachten of voor
individuele vragen of opmerkingen over uw kind.
Ook kunt u een vergadering van de MR bijwonen. Deze vinden plaats op de locatie Timor van de
Liduinaschool of op de locatie Eemsstraat van de Bavoschool. De Liduinaschool vormt namelijk met
de Bavoschool de “Stichting KBO Haarlem-Schoten”. De vergaderingen zijn openbaar; ouders en
leerkrachten zijn van harte welkom. De planning van de vergaderingen vindt u hier. Ook vindt u
hier het jaarplan en de notulen van de vergaderingen.
Op de foto van links naar rechts:
Jarda Dijk – Judith Scheffer – Marijke van Schaick – Rik ten Broeke – Caroline van Wees – Rik
Jansen – Gea Brokking

