
 
 

Informatie 
MR en 

Ouderraad  

In deze folder treft u  algemene 
informatie aan over de 

Medezeggenschapsraad (MR) en de 
Ouderraad (OR). 

Een goed contact met de ouders  
staat bij De Opbouw hoog in het 

vaandel.  

Ouders mogen hun stem laten horen, 
meepraten en meedenken bij 

aangelegenheden die van belang zijn 
voor de school . 

Dat kan als lid van de MR of OR. 

 

  

De Medezeggenschapsraad (MR) is 
een soort ondernemingsraad waarin 

ouders samen met leerkrachten 
praten over het wel en wee van de 
school. Onze MR bestaat uit drie 
leerkrachten en drie ouders. De 

directeur van de school is adviseur. 

De MR vergadert een aantal keren 
per jaar op school. Deze 

vergaderingen zijn openbaar. Iedere 
ouder die belangstelling heeft, mag 

komen luisteren.  

In de MR worden diverse 
onderwerpen besproken, 

bijvoorbeeld: formatieplan, 
groepsindeling, de schoolgids, het 
schoolondersteuningsplan , inzet 

bepaalde financiele middelen, 
veiligheid en het vakantierooster. 

Daarnaast denkt de MR mee in 
beslissingen van het schoolbestuur. 

Een keer per jaar kunt u zich als 
ouder kandidaat stellen voor de MR. 
Alle ouders samen kiezen dan uit de 

beschikbare kandidaten de 
uiteindelijke ouderleden van de MR. 

De MR bestaat dit jaar uit de 
volgende personen: 

Personeelsgeleding:  

Maartje Hermans, Marjan Verleg, 
Femke Floris 

Oudergeleding:  

Fleur Dekker, Melanie des Bouvrie, 
Chantal  Grassère (voorzitter) 

Wij streven naar openheid en  goede 
communicatie. U kunt ons mailen 

MR@bs-opbouw.nl of aanspreken. 

Marjan Maartje Femke 

Melanie Fleur Chantal 

mailto:MR@bs-opbouw.nl


 
     

De ouderraad int en beheert ook de vrijwillige 

ouderbijdrage. De ouderbijdrage is een bijdrage 

per kind per schooljaar. De penningmeester van 

de ouderraad beheert dit fonds en hieruit 

worden activiteiten betaald die niet voor 

vergoeding van het rijk of de gemeente in  

aanmerking komen en die direct ten goede 

komen aan uw kind(eren).  

Activiteiten:  

Schoolopeningsfeest; sinterklaaspresentjes; 

Kerstviering/Paasviering; sport- en 

natuuractiviteiten; carnaval; schoolreis en 

schoolkamp.  

Alleen door uw ouderbijdrage kunnen  alle 

bovenstaande activiteiten  daadwerkelijk 

doorgang vinden.  

 

 

 

Ouderraad 
De ouderraad behartigt de belangen van de ouders en wordt gevormd door ouders die betrokken zijn 

bij de school. De ouderraad wordt aangevuld door een lid van het lerarenteam van de school, in dit 

geval directeur Harry Voss. 

In en rond de school zijn een tiental (ouder)commissies actief. De ouderraad biedt ondersteuning aan 

de verschillende commissies, maar beperkt zich niet tot ouders die hierin actief zijn. Alle ouders die 

mee willen denken zijn van harte welkom. 

 

De ouderbijdrage Hoe kunt u de 
ouderraad bereiken? 
De ouderraad vergadert minstens 6x per jaar op 
maandagavonden. Deze vergaderingen zijn 
openbaar en toegankelijk voor alle ouders. Op de 
schoolkalender kunt u vinden wanneer ze 
plaatsvinden. Voor informatie kunt u terecht bij de 
voorzitter van de ouderraad of via ouderraad@bs-
opbouw.nl of bij een van de andere ouderraadleden. 

 

Voorzitter  Heleen Meskers 
Penningmeester Ewout Rotte 
Secretaris  Melanie Stallen 
Leden   Dave Koning 
   Sanne van Gennip 
   Stefan Adriaanse 
 
 
 

Samenstelling 
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