
 
  

Aan de ouders van onze leerlingen 
          

Hoofddorp, 15 april 2021 

Betreft: Medezeggenschapsraad verkiezingen 

 
Beste ouders/verzorgers, 

 
Altijd al willen meedenken en meebeslissen met de directie van de Klippeholm? Dit is uw kans! 
In verband met het vertrek van één van de leden van de oudergeleding, is de MR op zoek naar een 
nieuwe ouder die ons komt versterken.  
 
De Medenzeggenschapsraad, MR, denkt en beslist mee met de directie van de school over het beleid 
van de school, het onderwijs en de regels van de school.  
Dit meebeslissen en meedenken is geregeld bij de Wet Medezeggenschap Onderwijs. De wet zegt dat 
elke basisschool een medezeggenschapsraad (MR) moet hebben. Die raad bestaat voor de helft uit 
leden die rechtstreeks uit en door het personeel worden gekozen, de andere helft bestaat uit leden 
die rechtstreeks uit en door de ouders worden gekozen. De oudergeleding van de MR kent een 
instemmingsrecht of adviesrecht op verschillende onderwerpen. 
 
We zoeken voor komend schooljaar naar een nieuw lid namens de ouders, die drie jaar de raad wil 
versterken. Waar zoeken we naar in ons nieuwe lid: 

• Iemand die een actieve input heeft; 

• Iemand die interesse heeft voor aan onderwijs gerelateerde beleidszaken;  

• Iemand die vooraf de vergadering beleidsdocumenten leest en van feedback voorziet; 

• Iemand die graag op een positieve manier samenwerkt met andere geledingen op school; 

• Iemand die 6 keer per jaar een avondvergadering wil bijwonen op woensdagavonden.  
 
Wanneer u geïnteresseerd bent plaats te nemen in de MR stuur dan een e-mail naar 
mr@klippeholm.nl. Wij ontvangen uw mail graag voor 15 mei 2021.   
Wij kunnen dan al uw vragen beantwoorden en nader kennismaken.  
 
Bij aanmelding van meerdere kandidaten zal er een verkiezing komen.  

Heeft u een vraag voordat u zich aanmeldt, dan kunt u ons ook altijd individueel benaderen. 

 

Met vriendelijke groet, 
 
MR Klippeholm 
Marjolijn van Noord, Debbie Abels, Fleur Weerd namens de ouders 
Karin Goemans, Eveline Metselaar, Mariëlle van Dooren namens het team 

mailto:mr@klippeholm.nl

