Samen maak je het verschil
Toen mij een aantal maanden geleden gevraagd werd
om in de medezeggenschapsraad (MR) van De Evenaar
plaats te nemen, dacht ik: ‘Oh jee, wat is dat precies?’
De Medezeggenschapsraad van de school is een groep
ouders en leerkrachten van De Evenaar die gevraagd
wordt om constructief en kritisch mee te kijken en
mee te denken met het beleid van de school. Het is belangrijk dat je in goed contact staat met de
school en met andere ouders zodat je weet wat er speelt. Je kan tijdens de MR-vergaderingen delen
wat je hoort en verder wordt je mening gevraagd over verschillende beslissingen van de school. Dit
kan zijn het schoolbudget, de belangrijke schoolactiviteiten of bijvoorbeeld het zelf aandragen van
verbeteringen. Uiteindelijk wil De Evenaar een excellente school zijn en blijven, en dat merk je
doordat de meningen en suggesties van ouders zeer serieus genomen worden.
Kortom: het is voor de school belangrijk dat er meegedacht wordt, maar het helpt mij ook om me
betrokken te voelen bij de school van mijn kinderen.
Ik zag zelf wel op tegen ‘vergaderen’, maar dat valt gelukkig best mee. We ontmoeten elkaar
ongeveer een uurtje in de zes weken en dan bespreken we een aantal belangrijke zaken van de
school. Een open gesprek waar ik mijn ideeën en mening kan delen en waar serieus naar eenieder
wordt geluisterd. Buiten de vergadering moet je af en toe wat lezen of een mailtje sturen. Maar dat
is minder dan een half uurtje over het algemeen.
Dus, ik zit in de MR omdat ik dan concreet iets voor de school kan doen en dus uiteindelijk ook voor
onze kinderen. Er komen binnenkort nog wat vacatures, dus mocht je interesse hebben, hou dan de
website in de gaten.
Mocht er iets op school zijn waar je iets over zou willen delen, laat het me weten. Want samen
maken we het verschil!
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