Bericht van de MR

In de nieuwe schoolgids hebben jullie kunnen lezen, dat
ik namens de ouders van de Korte Dreef in de
MedezeggenschapsRaad (MR) zit. Ik wil me even kort
voorstellen en toelichten wat de MR doet.
Wie ben ik?
Mijn naam is Margreet Lebbink. Ik ben de moeder van Finn die in de bovenbouw van
de Korte Dreef zit. Ik ben 51 jaar, getrouwd en heb behalve Finn ook een dochter.
Ik ben lid geworden van de MR omdat ik het belangrijk vind dat er ook door de
ouders van de Korte Dreef meegedacht mag worden over wat er in de school van
onze kinderen gebeurt.
Wat doet de MR?
• De MR bestaat uit personeelsleden van school en ouders van leerlingen.
• In de MR zijn in totaal 5 scholen binnen SOTOG vertegenwoordigd. Naast
VSO De Korte Dreef zijn dat VSO De Isselborgh, VSO Klein Borculo, VSO De
Veenlanden en VSO Lochem. 5 scholen.
• De leden komen dus van verschillende scholen, maar als
MR lid mag je meestemmen, adviseren en initiatieven
nemen voor de school van jouw kind. In mijn geval is dat
dus de Korte Dreef.
• Als MR-lid vertegenwoordig je de andere ouders van de
leerlingen op de Korte Dreef.
• Via de MR kan je inzicht krijgen in hoe de andere scholen
van deze MR werken.
Met welke onderwerpen houdt de MR zich bezig?
• Je wilt meer informatie over bepaalde onderwerpen die bij jouw zoon of
dochter spelen. Of dat nou om gebruik van sociale media gaat, of over waar je
bij de gemeente tegenaan loopt. Bijvoorbeeld over leerlingenvervoer. En door
jouw inbreng kan de school informatieavonden organiseren voor jou en de
andere ouders.
• Je wilt dat school dingen anders regelt of doorgeeft dan nu.
• Als de school een keer gaat verbouwen, dan kun je meedenken over de
plannen.
• Als er een nieuwe directeur komt, kun je meedenken over wat voor jou als
ouder of voor jouw kind belangrijk is bij zo’n nieuwe persoon.
Heb je vragen? Of zijn er onderwerpen waarover je meer wilt weten? Dan kun je mij
bereiken via bwh.lebbink@kpnmail.nl.
Groeten, Margreet

