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Waarom de MR-info?
De titel dekt de lading eigenlijk al: De MR-info is een nieuwsbrief waarin informatie óver en ván de
MR gecommuniceerd wordt naar alle betrokkenen bij De AkkerDijk. U kunt hier lezen over
inhoudelijke zaken, leden, data, enz. Notulen en andere stukken kunt u vinden op de site.

De leden:
Personeelsgeleding:
Susan Plat (secretaris)
Arianne Admiraal
Linda Helmigh

splat@obsakkerdijk.nl
aadmiraal@obsakkerdijk.nl
lhelmigh@obsakkerdijk.nl

Oudergeleding:
Michele Burm
Marco Lequin
Jeroen Weber (voorzitter)

michele_burm@hotmail.com
marco@lequin.nl
jeroenweber1981@gmail.com

Even voorstellen:
Iedere MR-info worden er leden aan u voorgesteld. Dit keer zijn dat
Arianne Admiraal en Jeroen Weber.
Arianne Admiraal:
Omdat ik dit schooljaar de MR van de AkkerDijk kom versterken wil ik mij even
voorstellen. Mijn naam is Arianne Admiraal, 38 jaar en woonachtig in
Purmerend. In 1999 ben ik afgestudeerd aan de IPABO te Amsterdam waar ik
in 2012 ook een specialisatie rekenen heb gedaan. Na 15 jaar gewerkt te
hebben op verschillende scholen in Purmerend; waar ik ook deel uit maakte
van de MR ben ik sinds vorig schooljaar werkzaam op de AkkerDijk. In mijn
vrije tijd doe ik aan sport o.a. fitness en zwemmen. Ik lees graag, ga graag
naar musea en het theater. Ook ben ik veel met muziek bezig. Ik kijk met veel
plezier uit naar een plezierige samenwerking met ouders en collega’s in de
MR.

Jeroen Weber:
Mijn naam is Jeroen Weber, 35 jaar en ik zit vanaf mei ‘15 in de MR. Ik heb
twee kinderen. Eén van 2 jaar en één van 6 jaar. De oudste zit nu in groep
4 de kievit. Voorlopig zal ik dus nog op en rond de AkkerDijk te vinden zijn.
Ik heb een intensief sportleven achter me. Maar tegenwoordig ben ik
werkzaam in het onderwijs als groepsleerkracht en ICT-coördinator op
een openbare basisschool in Amsterdam-Noord. Hierdoor ben ik dan ook
goed op de hoogte van de ins en outs van het onderwijs. Doordat ik nu
zelf schoolgaande kinderen heb, wilde ik het ook eens van de andere kant
gaan bekijken. De kant van de ouders. Door mezelf beschikbaar te stellen voor de MR is dat nu
mogelijk. Ik hoop een klankbord te kunnen zijn voor andere ouders van de AkkerDijk. Dus mocht er
iets zijn, laat het me weten. Dit kan door mij aan te schieten op school of door te e-mailen naar:
jeroenweber1981@gmail.com. Wie weet tot ziens en groeten van Jeroen Weber.
In de volgende MR-info zullen Marco Lequin en Linda Helmigh zich aan u voorstellen.

Wat is de MR?
MR staat voor Medezeggenschapsraad. De medezeggenschap van
leerkrachten en ouders op scholen is geregeld via de
medezeggenschapsraad. De exacte regelgeving en procedures kunt u
vinden in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De medezeggenschapsraad is een raad die
bestaat uit een oudergelding en een personeelsgeleding. De MR heeft een adviserende en
instemmende taak die bijdraagt aan het effectief functioneren van de school. Het belangrijkste wat
de MR doet is luisteren, adviseren en instemmen betreffende uiteenlopende zaken die op school
spelen. Voor de personeelsgeleding is dat bijvoorbeeld het formatiebeleid, personeelsbeoordeling,
etc. Voor de oudergeleding gaat het om zaken die direct gevolgen hebben voor de leerlingen, zoals
veranderingen in het lesaanbod, huisvesting, groepsvorming, etc. De MR heeft twee soorten
bevoegdheden: adviesbevoegdheid en instemmingbevoegdheid. De MR heeft gemiddeld eens in de 6
weken overleg. Bij een deel van dat overleg is de directie ook aanwezig. De onderwerpen variëren
van alles waarvoor advies of formeel instemming van de MR nodig is tot het bijpraten over wat leeft
op de AkkerDijk en bij de ouders.
U bent als ouder van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij een MR vergadering. Ouders zijn als
toehoorder aanwezig bij de vergadering. Wilt u ergens over meepraten of een punt inbrengen, moet
u dit (minimaal 2 weken) voor de vergadering hebben aangegeven. U kunt uw punt aangeven bij een
lid van de MR of een mail sturen naar de secretaris (splat@obsakkerdijk.nl). De uiteindelijke agenda
sturen wij een week voor de vergadering per mail naar alle ouders toe. Als ouders tijdens een
vergadering toch ergens op willen reageren, kunnen zij dit na de vergadering aangeven bij de
voorzitter. We nemen de nieuwe punten mee naar de volgende MR vergadering.
Met vriendelijke groet,
De leden van de MR.

Data MR-vergaderingen:
Zichthof 11
Datum:
Maandag 14 november
Dinsdag 10 januari
Maandag 13 maart
Dinsdag 23 mei
Maandag 3 juli

Tijd:
20.00u – 21.00u
20.00u – 21.00u
20.00u – 21.00u
20.00u – 21.00u
20.00u – 21.00u

