
 

 

Medezeggenschapsraad 
      Deelraad de Toverlaars 

openbare school voor basisonderwijs 

 

 

        
        Etten-Leur, 10 januari 2017 
 

 
Beste ouders,  

 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste ouder die zitting willen nemen in de MR. 
 

Onze MR bestaat uit 6 leden: 
Barry den Ouden (ouder), voorzitter Tineke van Sprundel (teamlid), secretaris 

Liesbeth Bult (ouder + GMR)  Johan van Opstal (teamlid) 
Inske Weber (ouder)           Patricia Wagtmans (teamlid + GMR) 
 

Ieder lid heeft een zittingsduur van 3 jaar waarna leden aftreden of zich herkiesbaar kunnen 
stellen. Omdat Liesbeth zich dit jaar enkel op de GMR wilt gaan richten zijn we op zoek naar een 

nieuw ouderlid voor de MR van de Toverlaars. 
 

De MR vergadert 7 á 8 avonden per schooljaar en houdt zich o.a. bezig met de volgende 
onderwerpen: 

 Begroting 

 Huisvesting 
 Verkeerssituatie rond de school 

 Overblijfregeling 
 Werkdruk 

In de vergaderingen van de GMR worden zaken besproken die naast De Toverlaars ook de 

andere openbare scholen van de stichting Leersaam aangaan. In de GMR zitten 2 
vertegenwoordigers van elke MR, een ouderlid en een teamlid en vergadert ca. 6 keer per jaar. 

 
Wij zoeken enthousiaste ouders die nog meer betrokken willen zijn bij de school, die mee willen 
praten en adviezen geven over het te voeren beleid op de Toverlaars. 

 
Bent u ook geïnteresseerd in de MR dan kunt u zich opgeven om deel te nemen aan de komende 

verkiezingen door een mail te sturen naar t.van.sprundel@stichtingleersaam.nl met daarin uw 
naam, de namen van uw kind(eren), in welke groep zij zitten  en de vermelding dat u deel wilt 
nemen aan de verkiezingen van MR De Toverlaars. 

 
Wij zullen u natuurlijk over het verloop van deze verkiezingsprocedure op de hoogte houden. 

Indien er zich meer ouders aanmelden dan dat er plaatsen zijn, dan zullen er verkiezingen 
gehouden worden. Uw benoeming begint zodra de verkiezingsprocedure is afgelopen. 
 

Gaarne uw reactie voor maandag 26 januari 
 

Met vriendelijke groet, 
namens de MR kiescommissie, Barry den Ouden, Patricia Wagtmans en Tineke van Sprundel 
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