
 

 

De Medezeggenschapsraad (MR): voor inspraak, 
meedenken en goede ideeën voor de school !  

 

mr@pieter de jong-pyt h .n l  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het kort: 
De Medezeggenschaps- 
Raad (MR) houdt toezicht op 
het beleid van het bestuur/ 
de directie van school. 

 Veiligheid op school! 
Primair doel van de MR is de 
school(omgeving) voor de 
kinderen prettig, veilig en 
kwalitatief zo goed mogelijk 
te maken met aandacht voor 

• verkeersveiligheid; 
• veiligheid rondom  

internetgebruik; 
• een veilige sfeer, dus  

zonder pestgedrag. 

 

 Concreet:  
De MR adviseert/controleert 
de directie van de school en 
geeft advies en instemming 
over (beleids)zaken op 
school zoals:  

• (wijzigingen) schooltijden; 
• veranderingen van regels 

op school; 
• veiligheid leerlingen en 

personeel; 
• veranderingen in 

onderwijs- beleid; 
• kwaliteit van onderwijs en 

begroting. 

 Veranderingen! 
De MR volgt veranderingen in 
het onderwijs en bespreken 
de ontwikkelingen die hieruit 
voortkomen.   

 

Vergaderingen MR 
Ca 7 x per jaar. Data staat 
aangegeven in de 
nieuwsbrief en in de agenda 
van Social Schools.  
(19.00 - 20.30 uur)  
Kom gerust langs! 

Meedoen! 
In de MR kunt u uw kennis, 
ervaring en deskundigheid 
inzetten om onze school nóg 
leuker en veiliger te maken. 
Er is altijd ruimte voor meer 
ouders in de MR! Meldt u 
aan via één van de MR 
leden, of per email:  
mr@pieterdejong-pyth.nl 

 

 
 Wij zijn: 

Leerkrachten: Amanda van 
Sonderen, Kim Leenders en 
Eefje van Beerendonk. 
Ouders: Ineke van Wisse, 
Menno Wielinga, Anne 
Roovers. 
Samen zijn we de brug 
tussen ouders en school en 
denken we mee bij het 
maken van besluiten die 
voor de school belangrijk 
zijn. 

 Vragen of klachten...  
Meld het! Wij nodigen alle 
ouders/verzorgers uit om 
vragen, klachten en/of 
opmerkingen* met 
betrekking tot school aan de 
MR te laten weten, spreek 
ons aan of mail ons.... 

*Heeft u specifieke vragen, 
opmerkingen en/of klachten 
over zaken binnen de groep 
van uw kind, bespreek deze 
dan altijd eerst met de 
leerkracht van uw kind.   


	Vergaderingen MR

