
Gezocht: ouder(s) voor de medezeggenschapsraad van De Schakel! 

In de medezeggenschapsraad (MR) van onze school is plaats voor een nieuwe ouder. De 

jongste zoon van Etienne le Comte zit in groep 8 zit en gaat volgend jaar naar de 

middelbare school. Daarom zijn we op zoek naar een enthousiaste ouder die naast Bas 

Groenendaal (vader van Baukje uit groep 4 en Sven uit groep 1) en Jenny Sulsters 

(moeder van Nina uit groep 6 en Niek uit groep 3) deel uit zou willen maken van de 

oudergeleding van de MR. 

Bij ons op school bestaat de MR uit drie ouders (Bas en Jenny en Etienne) en drie 

leerkrachten (Bernadette (3), Laury (7) en Myrthe (5). De MR praat samen met elkaar en 

Peter over allerlei zaken die met de school te maken hebben. Vragen als: “Hoe delen we 

in het nieuwe schooljaar de klassen in?”, “Combinatieklassen ja of nee?” en de 

schoolbegroting zijn zaken die elk jaar terugkomen. Daarnaast zijn het schoolbeleid en 

de toekomst van De Schakel belangrijke onderwerpen. Natuurlijk is in deze Corona tijd 

ook thuisonderwijs, faciliteiten en organisatie daarvan een belangrijk onderwerp. Samen 

zorgen we ervoor dat het beleid van de school van onze kinderen staat als een huis en 

past bij dat wat belangrijk voor de kinderen is. Voor nu, maar vooral voor de toekomst.  

 

De MR is belangrijk en vooral gezellig en dankbaar werk en vraagt inclusief de 

vergaderingen ongeveer 16 uur per jaar van je tijd. We vergaderen ongeveer 7x per jaar 

op donderdagavond om 19.45u. Normaal gesproken op school, maar nu met Teams.  

 

Komend schooljaar vergaderen we nog op 15 april en 10 juni. Heb je interesse, wil je een 

keer vrijblijvend deelnemen aan een vergadering of wil je meer informatie? Neem dan 

even contact op! Voor vragen kun je altijd terecht bij Bas en Jenny. 

Mocht u een vergadering bij willen wonen, dan kunt u zich aanmelden via Bernadette, 

Myrthe of Laury. 

Zij zorgen dan dat u in de Teams meeting wordt gezet en een week van tevoren de 

agenda krijgt. 

 

Wij kijken uit naar jouw enthousiaste aanmelding! 

 

Groetjes van Etienne, Bas en Jenny. 

Bernadette (b.vanloosboek@skpo.nl) 

Myrthe (m.reijckers@skpo.nl) 

Laury (l.vannispen-vanbodegraven@skpo.nl) 

 


