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Beste ouders en verzorgers, 

 

U leest de eerste nieuwsbrief van de Medezeggenschapsraad (MR) van de Beekpark school. Met 

deze nieuwsbrief willen wij u met regelmaat informeren over die onderwerpen waarover de MR 

nadenkt, overlegt en adviseert of besluit.  

U kunt ons ook volgen op de website van Beekpark (beekparkborne.nl/medezeggenschapsraad/). 

Wij voorzien de website regelmatig van informatie: u vindt hier ook de notulen van onze 

vergaderingen.  

 

Doel van onze nieuwsbrief 

Door u als ouder/verzorger regelmatig te informeren hopen wij u meer te betrekken bij school en 

zo op de langere termijn een wisselwerking te bevorderen waardoor wij als MR leden op de hoogte 

zijn wat er bij u als ouders/verzorgers leeft om dit vervolgens mee te nemen bij hetgeen wij 

bespreken.  

 

Wat is een MR?  

Iedere school heeft verplicht een MR. Dit is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen 

(WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, inspraak en advies. De MR bestaat uit 

onderwijzend personeel (personeelsgeleding) en ouders (oudergeleding). Wij zien het als onze taak 

om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te bevorderen en te behouden. 

 

Wat doen wij?  

Wij overleggen met elkaar en met de schooldirectie over interessante onderwerpen zoals 

verbeteringen in het onderwijs, de keuze van een lesmethode, verandering van de klassenindeling, 

besteding van gelden, de invoering van ICT, veiligheid op school en de betrokkenheid van ouders. 

Zo geeft de MR gevraagde en ongevraagde advies aan de schooldirectie. Op onderdelen dient de 

MR mee te beslissen: dan wordt er een beslissing genomen nadat er over en weer belangrijke 

argumenten zijn belicht en besproken.  

 

Samenstelling MR 2021  

Onze MR bestaat uit drie ouders en vier leerkrachten.  

 

Ouderleden:  

Ingrid Pol - Bouman: Voorzitter 

Maarten Haagsma: lid 

Wouter Leushuis: lid       

 

Onze groepsfoto volgt nog  

Teamleden:  

Madelon Brummelhuis 

Remco Hogeslag 

Martijn Bus 

Anne Eichouh 
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Lopende zaken  

• COVID Maatregelen 

• Formatieproces schooljaar 2021 – 2022 

• Sociaal veiligheidsplan 

• Opstellen nieuwe schoolgids  

• Ouderparticipatie  

• Nieuwbouw Beekpark  

o Vanuit de MR is er zowel een ouder als een teamlid betrokken bij de bouwcommissie 

o Bijgaand kun je de eerste sfeerimpressies zien van de nieuwe bijbouw 

 

 

Inbreng ouders 

Deze rubriek is nu nog leeg. Wilt u ons laten weten wat u en de kinderen bezig houdt binnen de 

school? Zijn er ontwikkelingen waarover u zich zorgen maakt? Is er een actueel onderwerp wat u 

onder de aandacht wil brengen? Laat het weten! Wij gaan graag in gesprek en kijken hoe wij dit 

het beste kunnen aanpakken!  

 

 

Vergadering bijwonen?  

Onze vergaderingen zijn openbaar (zolang er niet over personen of over vertrouwelijke kwesties 

wordt gepraat). Als u dat interessant vindt kunt u een vergadering bijwonen als toehoorder. Dit 

zodra de vergaderingen weer op locatie zijn en de situatie omtrent Corona dit toelaat. Mocht u 

vragen hebben n.a.v. de notulen, neem dan gerust contact met ons op! Notulen worden 

gepubliceerd op de website van de Beekpark school (www.beekparkborne.nl). 

 

 

Uw inbreng? Graag! 

Wilt u bepaalde zaken onder onze aandacht brengen? U mag ons natuurlijk daarvoor persoonlijk 

benaderen: 

• Ingrid Pol – Bouman 06-52616890 

• Maarten Haagsma 06-51559669 

• Wouter Leushuis 06-48345557 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens alle  MR Leden 


