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       Januari 2014 

 
Beste ouder/verzorger, 

 
In deze folder vindt u informatie over de Medezeggenschapsraad (MR). 

U kunt lezen wat de functie van de MR is en wat haar bevoegdheden 

zijn, met andere woorden, wat u aan de MR hebt.  
De MR is een van de officiële organen binnen de school. De 

organisatiestructuur van de Merwedonk ziet er als volgt uit: 
 

 
Directie 

De school wordt geleid door een directeur en twee bouwcoördinatoren 
die gezamenlijk zitting hebben binnen het management team van de 

school. 
 

Oudervereniging 
Dit is een orgaan dat de school ondersteunt in allerlei activiteiten die 

voor kinderen en ouders worden georganiseerd. De oudervereniging 
binnen onze school is zeer actief en verzorgt bijvoorbeeld de jaarlijkse 

schoolreis, het sinterklaas- en kerstfeest maar ook klassen activiteiten. 

De oudervereniging is samengesteld uit ouders. 
 

Medezeggenschapsraad 
Dit is een orgaan dat de directie van de school controleert en adviseert 

op grond van de wettelijke richtlijnen die hiervoor zijn.  
De MR is samengesteld uit ouders en leraren. 

 
Het doel van dit boekje is om u wegwijs te maken in het functioneren 

van de MR. Als u vragen en of opmerkingen heeft dan kunt u te aller 
tijden contact met ons opnemen. De gegevens treft u op één van de 

volgende pagina’s aan. 
 

      
Voorzitter van de Medezeggenschapsraad 

     Maarten van van Asch 
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Functioneren van de Medezeggenschapsraad 

 
In Nederland bestaan medezeggenschapsraden van scholen waarin de 

ouders van de leerlingen en de leerkrachten mee praten over de 
inhoud en de uitvoering van het onderwijs op de school. De wet 

medezeggenschap op scholen (WMS) regelt het bestaan van 
medezeggenschapsraden (MR'en) van scholen in het primair en 

voortgezet onderwijs in Nederland. In deze wet staat dat het 
verplicht is voor een school om een MR te hebben en er staat precies 

beschreven wat de bevoegdheden zijn van de MR (zie: rechten MR). 

 

Samenstelling 

De MR bestaat uit een even aantal leden evenredig verdeeld over 
personeel en ouders-leerlingen. Op onze school is een verdeling 

gekozen door een 5-tal ouders en een 5-tal leraren te laten 
participeren in de MR. Binnen de MR zijn onder meer een voorzitter en 

een secretaris actief. 
 

GMR 
De Merwedonk valt in Gorinchem onder het bevoegd gezag van 

Stichting OVO. Deze stichting is bevoegd om besluiten te nemen over 

meerdere scholen. Het gevolg hiervan is dat er naast de MR'en per 
school ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

bestaat voor bovenschoolse zaken. De Merwedonk wordt in de GMR 
vertegenwoordigd door een ouder en een leraar. 

 
 

Rechten MR 

Met betrekking tot een aantal onderwerpen heeft de MR adviesrecht. 
Dat wil zeggen dat zij het bevoegd gezag (het formele schoolbestuur) 

gevraagd en ongevraagd advies kan geven. Het bevoegd gezag mag 

dit advies niet zomaar naast zich neerleggen. Doet zij dit toch dan 
moet zij dit met gegronde redenen omkleden. In het uiterste geval 

kunnen beide partijen naar een geschillencommissie gaan die dan een 
bindend advies geeft. 

 

Voor een aantal andere zaken heeft de MR instemmingsrecht. Dit 
betekent dat het bevoegd gezag voor deze zaken naar de MR moet 

komen om instemming te verkrijgen. Wanneer de instemming niet 
verkregen wordt dan zal het bevoegd gezag haar voorstel moeten 

wijzigen of de MR met argumenten tot een andere mening proberen te 

brengen. 

file:///F:/wiki/Medezeggenschapsraad
file:///F:/wiki/Basisonderwijs_(Nederland)
file:///F:/wiki/Voortgezet_onderwijs
file:///F:/wiki/Nederland
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Daarnaast heeft de MR initiatiefrecht, kan zaken bespreken en 

voorstellen doen, die het bevoegd gezag echter zonder argumentatie 
naast zich neer mag leggen.  

 
Personeel en ouders 

De personeelsgeleding van de MR (PMR) kan ook zelfstandig 
vergaderen en overleggen met het bevoegd gezag. Met name als het 

gaat over de rechtspositie van het personeel heeft de PMR alleenrecht. 
Ouders hebben alleenrecht als het gaat om de besteding van de 

vrijwillige ouderbijdrage. 
 

Geschillencommissie 
Voor de afhandeling van een geschil over instemming of advies is elke 

school aangesloten bij een geschillencommissie.  
 

 

Wet Medezeggenschap op scholen 
Voor de volledige wettekst alsmede de rechten en plichten van de MR 

binnen het functioneren van het primair onderwijs verwijzen wij u 
graag naar de site: 

http://wetten.overheid.nl. of 
http://www.minocw.nl/medezeggenschap/ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

http://wetten.overheid.nl/
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Leden van de Medezeggenschapsraad 

 
Lerarengeleding 

 
 

 
Marjan Baarda (lid GMR) 

 

 
 

Ik ben Marjan Baarda. Ik werk 
al ruim twintig jaar in het 

onderwijs. Mijn eerste school 
stond in Schiedam en nu werk ik 

al weer bijna tien jaar in  
 

 

 
 

Marjan Broekema 

 

 
 

 
 

Gorinchem. Ik blijf het een 
uitdaging vinden om met jonge 

kinderen te werken. Het is heel 
leuk om de enorme ontwikkeling 

van kleuters in hun eerste jaren 
op de basisschool te volgen en 

te begeleiden. Het blijft de 

kunst om in ieder kind de 
mogelijkheden die het in zich 

heeft te zien en deze ook te 
stimuleren. Ik geniet er nog elke 

dag van. Ik vind het ook leuk 
om op De Merwedonk mee te 

denken in de MR en GMR over 
allerlei zaken die te maken 

hebben met het onderwijs maar 
ook met beleidszaken. 

 
 

 

 
 

Mijn naam is Marjan Broekema. 
Ik heb 2 kinderen, een zoon (27 

jaar) en een dochter (25 jaar). 

Beiden zijn inmiddels het huis 
uit. Na mijn opleiding aan de 

Pedagogische Academie te 

Rotterdam heb ik mijn diploma 
Speciaal Onderwijs gehaald. Ik 

werk al weer 30 jaar met veel 
plezier in het onderwijs. Eerst in 

Rotterdam en nu bijna 25 jaar 
in Gorinchem. In Gorinchem heb 

ik op de Graaf Reinaldschool 
gewerkt en vanaf het begin van 

de oprichting op De Merwedonk. 
Ik heb in alle groepen , maar 

vooral in de bovenbouw 

gewerkt.  Met ingang van dit 
schooljaar zit ik in de MR. 
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Sibo Hakze 

 

 
 

 
 

 
Usha Ramtahalsing 

 

 
 

Mijn naam is Usha 
Ramtahalsing. Ik ben geboren in 

Suriname en woon sinds mijn 
zeventiende in Nederland. Ik 

ben moeder van drie kinderen, 
nu in de leeftijd van 18,19 en 

20 jaar oud.  
Voor we naar Gorinchem 

verhuisden heb ik in Den Haag 
gewoond waar ik de opleiding 

voor kleuterleidster / hoofd 
kleuterleidster heb gevolgd en 

afgerond. Daarna heb ik de 
opleiding speciaal onderwijs 

gedaan en nog  

 
 

 

 
Mijn naam is Sibo Hakze. Sinds 

de start van de Merwedonk ben 
ik hier werkzaam. Mijn carrière 

ben ik begonnen op de Schutter 
school, toen de Stalkaarsen 

school, de Graaf Reinaldschool 
en nu, sinds de opening op De 

Merwedonk.  
Sinds 2007 zit ik in de MR. 

 
 

 
 

 

 
verschillende cursussen z.a. 

spelbegeleiding, communicatie, 
ziektebeelden, neuropsychologie 

etc. Ik heb eerst op 
verschillende openbare scholen 

in Den Haag ingevallen en ben 
na een inval periode blijven 

werken op de Haagse 
mytylschool. Hier heb ik 16 jaar 

gewerkt. In 2004 ben ik naar 
Gorinchem verhuisd en ben ik 

aangenomen bij stichting OVO 
als groepsleerkracht Na een 

aantal keren ingevallen te 

hebben op verschillende OVO 
scholen ben ik aangenomen op 

de Floris van Dalem school, die 
daarna De Merwedonk werd. In 

2009 heb ik  mijn  Masters  
opleiding Special Educational 

Needs gedaan en behaald. 
Ik werk fulltime op De 

Merwedonk bij de kleuters en 
heb het enorm naar mijn zin.  
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Elma Vink 

 

 
 
Mijn naam is Elma Vink. Ik sta 

sinds 2001 voor de klas. Ik ben 
begonnen bij de kleuters, maar 

ben door de jaren heen in 
verschillende groepen werkzaam 

geweest. Daarin heb ik ontdekt 
dat elke leeftijdsgroep zijn eigen 

ontwikkeling en charmes heeft.   
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Ik woon in Sleeuwijk, maar heb 
altijd in Gorinchem gewerkt, 

eerst bij BOOG, wat inmiddels 
OVO is. Het leuke aan het 

werken met kinderen vind ik dat 
ik nog dagelijks van hen leer. 

Ieder kind is anders en ik vind 
het een uitdaging om met al die 

verschillen om te gaan en zo 
voor ieder kind een veilige 

haven te kunnen creëren zodat 

een kind optimaal kan 
leren. Dit is dan ook de reden 

waarom ik met veel plezier deel 
neem aan de MR. Zo krijg ik de 

kans om mee te denken, niet 
alleen op onderwijsniveau, maar 

ook bij de totstandkoming van 
beleidszaken. 
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Oudergeleding 

 

 

 
Maarten van Asch 

(voorzitter) 
 

 
 
Ik ben de trotse vader van 3 

kinderen. Een zoon, Koen, 
geboren in 2004 en twee 

dochters, Inge en Lieke, 

geboren in 2008. 
 

 
 

 
 

Jan Maarten de Koning 
 

 
 
 

Als vader van twee kinderen op 
de Merwedonk, Fleur (2005) en 

Joost (2007), ben ik samen met 
mijn vrouw Petra erg betrokken 

bij het wel en wee op de school.  
 

Sinds 2012 ben ik lid van de 

medezeggenschapsraad.  
 

 

 
 

In het dagelijks leven ben ik 
werkzaam als productiemanager 

bij een chemisch bedrijf in het 
Botlekgebied. 

Ik beschouw het als een 
belangrijk voorrecht dat ouders 

betrokken kunnen en mogen 
zijn bij het beleid dat op school 

wordt gevoerd, vandaar dat ik 
graag mijn bijdrage lever als lid 

van de ouder geleding in de 

medezeggenschapsraad van 
onze school. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Als advocaat merk ik dagelijks 
hoe belangrijk het is dat partijen 

met elkaar blijven com- 
municeren. 

 

Dit geldt zeker ook binnen een 
school. Naar mijn idee is het 

van groot belang dat het MT, de 
leerkrachten en de ouders 

continue met elkaar in contact 
staan en blijven communiceren 

en samenwerken.  
 

Binnen de mogelijkheden en het 
kader van de medezeggen- 

schapsraad zet ik mij daar 
graag voor in. 



Annemiek Nijst (lid GMR) 

 

 
 

Mijn naam is Annemiek Nijst en 
ik ben de moeder van Wouter 

(2001) en Marijn (2003) Nolke. 
Sinds begin 2012 ben ik lid van 

de MR omdat ik van mening ben 
dat ook ouders een bijdrage 

kunnen leveren aan de kwaliteit 
van een school. Samen met het 

MT en de leerkrachten kunnen 

we werken aan een goede, 
veilige en leuke school waar 

kinderen met plezier naar toe 
gaan. Ik ben docent 

verpleegkunde en 
onderwijskundige en werk bij 

Avans Hogeschool in Breda. 
Hoewel een basisschool een hele 

andere vorm van onderwijs is 
dan een HBO hoop ik ook deze 

ervaring te kunnen gebruiken bij 

het werk in de MR. 

 
 

 
Marjon Verhoeks 

 

 
 

Mijn naam is Marjon Verhoeks. 
Ik ben moeder van 2 zoons: 

Niels (2004) en Sep (2007). 
Sinds september 2012 ben ik lid 

van de MR op de Merwedonk. Ik 
vind het leuk om  

 

 

betrokken te zijn  bij de school. 
Ik vind het belangrijk dat elk 

kind zich op school prettig voelt 

en dat ze zich binnen hun 
mogelijkheden optimaal kunnen 

ontwikkelen. Ik hoop dat ik 
samen met de leerkrachten en 

het MT mijn steentje hieraan 
kan bijdragen. 

Ik werk bij Syndion. Ik begeleid 
kinderen met een ontwikkelings-

achterstand. In mijn werk zie ik 
hoe belangrijk het is dat 

kinderen zich prettig moeten 
voelen om zich verder te 

kunnen ontwikkelen.   

 

 

Vacature



 11 

Contact met de Medezeggenschapsraad 

 
Er zijn verschillende manieren om contact te leggen met de 

Medezeggenschapsraad over onderwerpen die u ter harte gaan, ter ore 
komen of die tot vragen leiden (zie onder).  

U kunt ons over alle mogelijke zaken, die de school betreffen, 
benaderen en we zullen u zo goed mogelijk van dienst zijn. 

  
Notulen 

De notulen van de vergaderingen van de MR kunt u terugvinden 
in de kast in de centrale hal (rechterzijde) onder de ideeënbus. 

 
Ideeën 

Ideeën kunt u in de ideeënbus stoppen eveneens aan de rechterzijde 
van de centrale hal. 
 

Vragen en opmerkingen 
Uiteraard kunt u ons altijd aanspreken over zaken waar u vragen of 

opmerkingen over heeft. 
 

Daarnaast kunt u ons mailen via het e-mail adres:  
 

 mr@obs-de-merwedonk.nl 

 
 

Wij gaan ervan uit dat wij u een beeld hebben kunnen geven over het 
reilen en zeilen van de Medezeggenschapsraad. U kunt ons altijd 

aanspreken over zaken die bij u spelen zodat wij uw belangen en de 

belangen van uw kinderen – binnen onze mogelijkheden - kunnen 
behartigen. 

 
Met vriendelijke groeten, 

 
Leden van de Medenzeggenschapsraad  

 
 

mailto:mr@obs-de-merwedonk.nl

