Nieuws van de MR
De MR behartigt de belangen van ouders en leerkrachten en denkt mee met beslissingen die de
directie/ het schoolbestuur neemt. Om de belangen van de ouders goed te kunnen behartigen is het
van belang dat je ons weet te vinden. Vandaar dat we ons in deze nieuwsbrief aan jullie voorstellen.
De MR van de A. Bosschool bestaat uit 3 leerkrachten (Karin, Marjanne en Nicole) en 3 ouders
(Dennis, Joke en Daniëlle). We stellen ons als vertegenwoordigers even voor:

Ik ben Daniëlle Slinkman, moeder van Lynn Naeff (groep 3) en Job Naeff
(peuter). Sinds vorig schooljaar zit ik in de MR, omdat ik het leuk en
waardevol vind om mee te denken en te praten over het onderwijs dat onze
kinderen krijgen.

Ik ben Joke Dieperink, moeder van Eline (groep 4), Bartjan (groep 2) en
Dirkjan (peuter). Sinds vorig schooljaar zit ook ik in de MR, omdat ik graag
nauw betrokken ben bij het onderwijs. Meepraten, en –beslissen over het
beleid, meer contact krijgen met andere ouders, het team en bestuur
spreekt mij erg aan.

Ik ben Dennis Assink, vader van Guus die in groep 6 zit en van Eef die nu in
groep 4 zit. Ik zit inmiddels 3 jaar in de MR en heb de voorzitters rol
overgenomen van Melanie. Ik zit in de MR, omdat ik het belangrijk vind om
betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen en daarnaast het
interessant vind om mee te kijken met het beleid van school en hier in een
open sfeer advies te geven en in mee te denken.

Hallo, voor wie mij nog niet kent; ik ben Karin Oosterholt en werk al ruim 15
jaar op de A. Bosschool. Na een jaartje bij de kleuters heb ik jaren aan groep
7/8 lesgegeven en nu alweer een aantal jaren groep 3/4.
De MR zie ik als kans om samen met een aantal collega's en ouders mee te
denken over het onderwijs op de A. Bosschool. Waar staan we voor en waar
gaan we voor? Waar zijn we trots op en wat kan nog beter?

Mijn naam is Nicole Canter-Visscher. Ik ben ongeveer 16 jaar leerkracht op
de A. Bosschool. Na lesgegeven te hebben aan diverse groepen, ga ik
vorm geven aan de flex-klas.
Ook mag ik deel uitmaken van de MR. Het gesprek aangaan met ouders en
horen hoe zij tegen goed onderwijs aankijken vind ik zeer interessant.
Daarnaast vertegenwoordig ik ons bij de GMR.
Ouders hebben vanuit hun situatie soms een andere kijk op schoolse
zaken en hoe mooi is het om het daar samen over te hebben?
Ik ben Marjanne Klomp, dit wordt mijn derde schooljaar op de
A. Bosschool. Hiervoor heb ik 17 jaar gewerkt op de Springplank in Heino,
ook een school binnen de Stichting de Mare. Ik heb voornamelijk les
gegeven in de groepen 3 en 4. Dit jaar heb ik de overstap gemaakt naar
groep 1-2. Een leuke nieuwe uitdaging.
Ik maak nu voor het tweede schooljaar deel uit van de MR. Ook ik vind het
fijn om samen met ouders mee te denken aan het verbeteren van het
onderwijs op de A Bosschool.
Eens in de 6 weken is er een MR-vergadering waarin we verschillende ontwikkelingen van de school
met elkaar bespreken, bijvoorbeeld het jaarplan, plannen voor de besteding van de NPO-gelden, de
groepsindeling, het schoolgebouw enz. Mocht u punten hebben die we in de MR zouden moeten
bespreken, dan horen wij die natuurlijk graag.
Wisten jullie trouwens dat de MR vergaderingen open van aard zijn en altijd door jullie bijgewoond
kunnen worden. De data waarop vergaderd wordt staat op de schoolagenda. In het kader van de
maatregelen omtrent Corona is het nu goed om je eerst aan te melden als je een keer wilt
aansluiten.
Mocht je opmerkingen of vragen hebben omtrent de MR of over de gang van zaken op school dan
kun je altijd één van ons benaderen.
Groet namens de oudergeleding van de MR A. Bosschool,
Danielle Slinkman
Joke Dieperink
Dennis Assink
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