
 

 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
  
Meedenken over het beleid van De Breul?  
Dat kan in de medezeggenschapsraad! Voelt u zich betrokken bij de school van uw 
kind(eren) en wilt u graag een bijdrage leveren aan het beleid? Dan kunt u zich nu 
aanmelden als kandidaat voor de medezeggenschapsraad.  
 
De medezeggenschapsraad is het belangrijkste officiële inspraakorgaan binnen de 
school. In de raad zitten vier leerlingen, vier ouders en acht personeelsleden die invloed 
kunnen uitoefenen op veel aspecten van het schoolbeleid, met name op het gebied van 
onderwijs en begeleiding, personeel, financiën, de interne organisatie van de school en 
samenwerking met andere scholen. De overheid heeft aan de medezeggenschapsraad 
een aantal advies- en instemmingsbevoegdheden toegewezen. De inbreng van ouders 
bij belangrijke besluiten is in de afgelopen jaren zeer waardevol gebleken.  
 
Meedenken over de huisvesting, het strategisch beleidsplan, onderwijsvernieuwing en 
de kwaliteitsverbetering, het zijn slechts enkele voorbeelden van zaken die de revue 
passeerden. Ouders kunnen vanuit hun eigen expertise met een andere blik naar 
‘schoolzaken’ kijken en daardoor een belangrijke bijdrage leveren aan het beleid.  
 
Vacature en tijdsbesteding  
Er is momenteel een plaats vrijgekomen in de oudergeleding van de MR en per 1 
september 2019 zullen er nog twee plaatsen vrijkomen. We zijn op zoek naar ouders die 
voor een periode van minimaal drie jaar zitting willen nemen en bij voorkeur de volledige 
zittingstermijn van vier jaar.  
De taken bestaan onder meer uit het kritisch lezen van beleidsstukken en –voorstellen, 
contact onderhouden met de andere ouders uit de medezeggenschapsraad en de 
ouderraad, zes keer per jaar vergaderen met de gehele raad en het bestuur en twee 
maal per jaar met de Raad van Toezicht. Inclusief het bijwonen van de zes 
vergaderingen is de tijdsbesteding ongeveer zes uur per twee maanden.  
 
Interesse?  
Wilt u meer informatie of u al direct aanmelden als kandidaat, neem dan contact op met 
één van de ouderleden van de MR of stuur een mail naar mr-oudergeleding@de-
breul.nl. 
  
Als u zich kandidaat stelt, ontvangen wij graag uw profielschets (maximaal 200 woorden) 
met naast uw naam:  

 Een profielfoto   

 Het aantal kinderen op De Breul, met vermelding van leerjaar en richting  

 Een korte schets van uw persoonlijke achtergrond en ervaring   

 Uw motivatie om MR-lid te willen worden  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Aanmelden vóór 2 maart    
U kunt zich aanmelden tot 2 maart a.s.; vervolgens ontvangen alle ouders bericht met 
het verzoek om online hun stem uit te brengen op de kandidaten.  
 
Wij zien uw kandidaatstelling graag tegemoet!    
 
Met vriendelijke groet,   
Oudergeleding medezeggenschapsraad De Breul,    
 
Remco Jonker, 06-13953365 
Jochem Moerkerken, 06-30383103 
Gonneke Smeets, 06-55728610 


