Even kennismaken
met de OR en de MR!
Wat is de OR?
Organisatie van tal van activiteiten voor leerlingen en de vertegenwoordiging van ouders. Op
een laagdrempelige manier kunnen zaken door
de OR (namens de ouders) besproken worden
met de leerkrachten, de medezeggenschap of
directie.

Wat doet de OR?
Elk schooljaar worden (samen met leerkrachten)
activiteiten georganiseerd. Denk aan het Sinterklaasfeest, Kerstbuffet, Paaslunch, Sportdag,
Koningsspelen en het schoolpleinfeest. Daarnaast bespreken we binnengekomen punten, we
vergaderen 5x per jaar.

Wat is de MR?
Ontvangt jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het schoolbestuur. Instemmingsrecht
op onderwijskundige doelstellingen of plannen
voor fuseren, bij het vaststellen of aanpassen
van het schoolreglement en/of het beleid om
ouders te laten helpen op school. Het recht om
te adviseren over de hoofdlijnen van de begroting, over aanstelling of ontslag van de schoolleiding, over nieuwbouw en/of een belangrijke
verbouwing van de school

Wat doet de MR?
De MR is gesprekspartner voor het schoolbestuur namens de achterban (de ouders). We
vergaderen 6x per jaar (of vaker als dat nodig
is) en zijn doorlopend bereikbaar voor vragen,
opmerkingen, visies of geschillen.

Wie zit er in de OR?
Opzet van de OR is vanaf september 2022 met
klassenouders: 1 per groep, 2 leerkrachten en de
penningmeester. In de OR zitten:
Sandy Copier

(Voorzitter, moeder
Anne, gr. 5)

Jacob de Olde

(Penningmeester, vader van
David en Simon gr. 6, Olaf,
gr. 3, Elias, gr. 1)

Sanne van Rossum
(moeder Emma, gr. 7 en
Britt, gr. 5)

Wendy de Groot
(moeder Nova-Lynn,
gr. 7)

Wie zit er in de MR?
Jitske de Jager

Liesbeth Hoogstraten

Bert ter Horst

Marieke Witteveen

(Voorzitter, moeder Pepijn
gr. 4 en Benthe gr. 3)

(vader van Norah, gr. 5 en
Benjamin, gr. 3 )

(leerkracht gr. 3)

(leerkracht gr. 3)

Winanda Beuzenberg
(moeder Floortje, gr. 7)

Rianne Burema,
(leerkracht gr. 2)

Benader ons voor:

Lisanne Presser
(leerkracht gr. 1)

Benader ons voor:
Heb je een idee voor een activiteit, vragen over
de organisatie of wil je ergens mee helpen? Je
kunt ons mailen via sandycopier@hotmail.com
of spreek ons gerust aan.
Klassenouders nemen deel aan de OR-vergaderingen. Deze vinden altijd plaats op locatie
Noord, de eerstvolgende vergadering is op
woensdag 21 september om 20.00 uur. We gaan
dan kennismaken met elkaar en met de MR en
verdelen de organisatie van activiteiten voor dit
schooljaar.

Heb je ideeën voor de school, vragen over beleid of visie? Loop je met een vraag of opmerking die je niet direct ergens kwijt kunt: daar is
de MR voor. Je kunt ons mailen via zonnewijzer_mr@varietas.nl of spreek ons gerust aan.
Daarnaast zijn de vergaderingen open te bezoeken. Deze vinden altijd plaats op locatie Noord,
de eerstvolgende vergadering is op maandag 31
oktober om 20.00 uur .

