MR
Medezeggenschapsraad
Onze school is een van de acht
basisscholen die vallen onder de
Stichting St. – Christoffel, een
onderwijsorganisatie binnen de
gemeente Boxtel. Elke school heeft
zijn eigen medezeggenschapsraad.
De MR is een bij de wet ingesteld
onafhankelijk en democratisch
gekozen schoolorgaan om de
belangen van kinderen, ouders en
teamleden te vertegenwoordigen
tegenover het bestuur. De MR
bestaat uit een teamgeleding en
een oudergeleding. De MR moet en
mag zich gevraagd en ongevraagd
met allerlei zaken bezighouden die
de school aangaan. Het is ook van
groot belang dat wanneer
ouders/verzorgers zaken hebben
die zich op het schoolplein bezig
houden dit door geven aan de MR
geleding. Zo kunnen wij binnen de
MR vergadering bespreken wat we
hier eventueel mee kunnen doen.
De MR heeft bij een aantal zaken
adviesrecht en bij andere zaken
instemmingsrecht. De werkwijze
van de MR is vastgelegd in een
Medezeggenschapsstatuut en
Medezeggenschapsreglement.

Ik ben Heleen Westerhof, moeder van Lieneke (groep
5) en Susanne (groep 3). Vanaf november 2014 neem
ik deel aan de MR en vanaf begin 2015 ben ik
voorzitter. Ik vind het belangrijk om als ouder
betrokken te zijn bij school en mee te denken met
verschillende onderwerpen die belangrijk zijn voor
school. Mocht je van gedachte willen wissen over een
onderwerp die school aangaat of je wil meer weten
wat de MR doet, geef het aan!
Groeten Heleen
mr@st-theresia.nl of hgwesterhof@gmail.com

Ik ben Joyce Werner, moeder van Mink (groep 1) en
Tibo (groep 4). Sinds september 2016 ben ik lid van de
MR (als penningmeester). Ik vind het van belang dat
ouders betrokken worden bij de school van hun
kind(eren) en mee kunnen denken over belangrijke
organisatorische en beleidsmatige zaken. Deze
mogelijkheid wordt mij binnen de oudergeleding van
de MR geboden en maak ik graag gebruik van.
Mocht je ergens over mee willen denken of iets willen
delen dan hoor ik dat graag.
Groeten Joyce
mr@st-theresia.nl of Joycewerner@gmail.com

Mijn naam is Iris Vermeer. Ik ben inmiddels al
weer 8 jaar werkzaam op basisschool St-Theresia
en heb in diverse groepen gewerkt. Op dit
moment ben ik de leerkracht van groep 1/2.
Sinds september 2017 ben ik, namens het team,
lid geworden van de Medezeggenschapsraad. Ik
vind het interessant om mee na te denken over
allerlei belangrijke onderwerpen die horen bij
ons onderwijs. Het is fijn om samen met andere
MR-leden te overleggen en zo kritisch te blijven
kijken naar ontwikkelingen rondom de school.
Mocht u vragen hebben dan bent u altijd
welkom om deze te stellen.
Groeten Iris
(aanwezig op maandag en vrijdag)
mr@st-theresia.nl of i.vermeer@st-theresia.nl

Ik ben Leonie van Alebeek. Ik ben inmiddels 9 jaar
werkzaam op basisschool St. Theresia. Ik ben nu
leerkracht van groep 7/8. Namens het team ben ik lid
van de MR. Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in
de organisatorische en beleidsmatige onderwerpen
binnen onze school. Ik wil mijn kwaliteiten zo goed
mogelijk inzetten voor de kinderen, het team en de
ouders. Ik hoop op deze manier een steentje bij te
dragen aan de kwaliteit van ons onderwijs.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben die met
de MR te maken hebben dan laat het mij gerust
weten.
Groeten Leonie
(aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag)

mr@st-theresia.nl of l.vanalebeek@st-theresia.nl

GMR

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Op school staan wel computers, maar wat is het ICT-beleid? Wie adviseert de directie over het vakantierooster? Hoe
staat het met het plan om de school te verhuizen naar een andere locatie? Kan dat zomaar uitgevoerd worden? Wie
controleert eigenlijk de begroting?
Voorbeelden van vraagstukken die regelmatig om inbreng vragen. Van leerkrachten en van ouders. Reden om toe te
lichten wat de Gemeenschappelijke Medezeggen- schapsraad (GMR) doet.
GMR, wat is dat?
Elke school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR). Daar kunt u uw stem laten horen bij de plannen van school.
Een groot aantal onderwerpen heeft ook betrekking op andere scholen van de stichting. En daarmee dus ook op meer
dan één Medezeggenschapsraad. Denk aan beleid over tussen- en naschoolse opvang, financiële vraagstukken,
huisvesting, ICT-beleid en veiligheid. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) buigt zich over deze
bovenschoolse vraagstukken. Met als doel goed onderwijs en goed werkgeverschap!
GMR, hoe werkt dat?
Goed onderwijs gaat over een motiverende en veilige leeromgeving voor onze kinderen. Met voldoende leerkrachten en
uitstekend lesmateriaal. Bij goed werkgeverschap kijken we naar arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden van de
personeelsleden. De GMR overlegt regelmatig over vraagstukken die hiermee samenhangen. Deze worden vanuit het
bestuur en de directie van de stichting ingebracht. Om onze standpunten en advies zorgvuldig voor te bereiden, werken
we met een aantal onderwerpen: onderwijs, personeel, organisatie en financiën. Elk onderwerp wordt behandeld in een
werkgroep, die over de benodigde inhoudelijke kennis beschikt.
GMR en uw inbreng
Wij willen graag de betrokkenheid van ouders en personeelsleden verhogen. Met uw inbreng kunnen we immers de
juiste onderwerpen behandelen. Om u te laten zien wat we doen, hebben wij onze activiteiten beschreven in een
jaarverslag en activiteitenplan (te lezen onder het kopje GMR, op www.st-christoffel.nl).
Verder stellen we met enige regelmaat plaatsen open voor nieuwe leden.

Mijn naam is Heidi Schel en ik ben intern
begeleider op basisschool St-Theresia.
Ik werk al ruim 18 jaar in het onderwijs, waarin
steeds veel veranderingen plaats vinden. Ik vind
het belangrijk om op de hoogte te zijn van het
bovenschools beleid, omdat van hieruit het
schoolbeleid wordt vormgegeven. Een
speerpunt op dit moment in de politiek, op
scholen en dus ook in de GMR, is de inrichting
van het passend onderwijs. Daar wil ik graag
over meedenken.
Mocht u een vraag hebben over het
schoolbeleid, dan kunt u in eerste instantie
terecht bij de directeur of de MR. Betreft het
bovenschoolse zaken, dan kunt u doorverwezen
worden naar de GMR.

Groeten Heidi
(aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag)
h.schel@st-theresia.nl

Ik ben Angela Eijsbouts, moeder van Luuk van Dijk (groep 7) en Sander van Dijk (groep 5). Sinds september 2014 maak ik deel uit van de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting St. Christoffel. Ik ben nu voor het derde schooljaar de voorzitter van de GMR. Iedere school binnen de Stichting
is in de GMR vertegenwoordigd vanuit de medewerkers en de ouders. Als ouder vertegenwoordig ik basisschool St. Theresia tijdens deze vergaderingen.
Persoonlijk vind ik het erg waardevol om meer te weten te komen van het bovenschools beleid van de Stichting waartoe onze basisschool behoort en hier ook
invloed op uit te oefenen. Onderwerpen die we afgelopen jaar besproken hebben zijn onder andere: passend onderwijs, onderhoud gebouwen,
mobiliteitsbeleid, budget, etc. Afhankelijk van het onderwerp heeft de GMR adviesrecht, instemmingsrecht of informatierecht. We zetten ook zelf
onderwerpen op de agenda. De vergadering beginnen we met de directeur bestuurder van de Stichting. Dit is het moment waarop hij toelichting geeft op onze
vragen en aangeeft wat er speelt binnen de Stichting. Vervolgens gaan we hier binnen de GMR mee aan de slag om ons gezamenlijke standpunt te bepalen.
Mocht je meer willen weten over de GMR of een punt naar voren willen brengen dat betrekking heeft op bovenschoolse zaken, dan hoor ik het graag.
Groeten Angela
angela.freddy@ziggo.nl

