Leden van de Medezeggenschapsraad van het Samenspel.

Ik ben Rita Gorter en leerkracht van groep 7. Ik geef inmiddels zo’n 12 jaar les waarvan 10 jaar op OBS de Egelantier en alweer 2 jaar met heel veel plezier op OBS Het Samenspel. Ik heb
verschillende groepen gedraaid, variërend van groep 4 t/m 8 met toch wel een voorkeur voor de bovenbouw. Sinds dit jaar ben ik ook lid van de MR.
Voor mij is het belangrijk om naast het lesgeven en samenwerken met het team, ook op schoolniveau mee te denken en te praten. Het lidmaatschap aan de MR stelt mij in staat beter op
de hoogte te blijven over de gang van zaken binnen de school en actief mee te denken over het te voeren beleid in belang van de kinderen en personeel.

Mijn naam is Madelon Wehman.
Op donderdag en vrijdag geef ik les aan groep 3 op Het Samenspel Locatie midden.
Ik werk al jaren met veel plezier op het Samenspel.
Als u vragen heeft over de MR , kunt u na schooltijd mij altijd aanspreken.

Mijn naam is Yvonne Tabak.
Op maandag, dinsdag en woensdag geef ik les aan groep 3 op Het Samenspel locatie midden.
Als u vragen heeft voor of over de MR, kunt u na schooltijd altijd even binnen lopen.

Ik ben Dwight vader van Yafari (groep 5) en sinds 2013 lid van de medezeggenschapsraad (MR). Deelname aan de MR geeft mij de gelegenheid mee te denken over zaken die voor de
school, kinderen, ouders en personeel belangrijk zijn. Daarom volg ik graag deze ontwikkelingen. U begrijpt dat de basisschool een belangrijke levensfase is van het kind. Daarom is een
prettige leeromgeving en een transparant beleid ontzettend belangrijk. Wil je iets kwijt of heb je vragen en/of opmerkingen laat het vooral weten!!

Mijn naam is Sadettin Keles en ik heb twee kinderen op het Samenspel groep 5 en 6.Ik zit in de MR sinds het schooljaar 2013/2014. Het is voor mijn nog wennen. Ik zit in de MR omdat ik
wil meedenken en graag wil helpen. Het is toch voor ieders belang dat er een goeie samenwerking is op school?! In het begin had ik mijn twijfels over wat ik voor de MR zou kunnen
betekenen. Welke instemmings- en adviesbevoegdheden heb ik als ouder van de MR ? Op al mijn vragen heb ik een antwoord kunnen vinden nadat ik de MR-Start cursus heb gevolgd.
Als ouder heb ik bijvoorbeeld instemmingsrecht op de vaststelling van de schoolgids, vaststelling van de onderwijstijd en nog veel meer.
Ik vind het belangrijk dat alle ouders actief meedoen op school. Als u klachten of ideeën heeft, geef het a.u.b. door aan de MR leden. Want samen kunnen we iets bereiken.

