
  Wat doet de MR? 

De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief 

kritisch mee rondom het beleid en 

besluitvorming binnen bs- Tarcisius. De MR 

heeft ten aanzien van een groot aantal 

onderwerpen advies- en 

instemmingsbevoegdheden. De raad denkt mee 

met de schoolleiding, neemt een standpunt 

in en geeft (gevraagd en ongevraagd) 

advies. In de MR zijn zowel personeelsleden 

als ouders vertegenwoordigd. De raad 

bespreekt in haar vergaderingen o.a. de 

organisatie en inrichting van de school. 

Denk hierbij aan onderwerpen als: 

 Schoolgids 

 Schoolplan 

 Formatieplan 

 Vakantierooster 

 Begroting    
                                                                

 

Waarom is de MR belangrijk? 

Via de MR zijn ouders en personeel 

betrokken bij het schoolbeleid. Over 

verschillende onderwerpen praat de MR mee. 

Voor een aantal onderwerpen moet de school 

advies of instemming vragen aan de MR, 

voordat een besluit genomen wordt. Daarmee 

is de MR een belangrijke manier om mee te 

praten over het beleid op school. 

Wat heb ik aan de MR? 

De MR is een vertegenwoordiging van de 
ouders en het personeel, door 
verkiezingen gekozen. Ieder ouder of 
ieder personeelslid kan dus contact 
opnemen met een lid van de MR over zaken 
die de school betreffen. De Mr is niet de 
spreekbuis voor individuele 
aangelegenheden. 
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Wat kan ik voor de MR betekenen? 

Informatie verstrekken aan MR-leden over 

onderwerpen die voor jullie als ouders en 

personeelsleden belangrijk zijn en waar je 

aandacht voor wil vragen. Je kunt ook zelf 

actief deelnemen en je opgeven als lid van de 

MR. De leden van de MR vertegenwoordigen hun 

achterban. 

 

 

Hoe kan ik de MR bereiken? 

Voor nadere informatie kun je contact opnemen 

via het e-mailadres: mr.tarcisius@innovo.nl 

De MR is ook te vinden via de website van bs- 

Tarcisius onder het kopje “MR”.  

 

 

De MR stelt zich voor 

De raad bestaat bij bs-Tarcisius uit 8 leden,  

4 uit de geleding ouders en 4 uit de geleding 

van het personeel. 

Namens de geleding ouders: 

Brahim Ait Mellouk, lid 

Janpieter Kistemaker, lid 

Joyce Pellegrom, lid 

Jocelijn Haan, Lid 

 

Namens de geleding personeel: 

Natascha Voncken, lid 

Ellen Seijen, lid 

Kelly Stoffelen, lid 

Evelyn Kengen, lid 

Maud Deckers, directeur [adviseur] 
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