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In onderstaand verslag willen we laten weten wie wij zijn, wat we doen en wat er in dit schooljaar is 

gedaan. 

Op elke school in Nederland is een medezeggenschapsraad (MR) actief. Via de 

medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders en leerkrachten meepraten over de inhoud en de 

organisatie van het onderwijs op de school.  

1. Waarom is er een MR? 
Een MR is wettelijk verplicht. Dit is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (de WMS). De 

WMS eist dat op elke school een MR actief is. 

Iedere school heeft een bevoegd gezag, ofwel een bestuur. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor 

de gang van zaken in en om de school. Maar het bestuur beslist niet zomaar wat er op de school 

gebeurt. Er is over belangrijke zaken altijd eerst overleg met de MR. De schooldirecteur voert dit 

overleg uit naam van het bestuur. De MR overlegt ook rechtstreeks met het bestuur. 

 2. Wat doet de MR en welke bevoegdheden heeft de MR 

Het belangrijkste doel van de MR is: vergroten van de betrokkenheid van ouders bij de school. Dit 

willen we doen door te praten en meebeslissen over het beleid van de school.  

Wij vinden het belangrijk dat we vanuit de ouders en leerkrachten communiceren en adviseren over 

de kwaliteit van het onderwijs, veiligheid en welzijn van de kinderen op school. 

De MR heeft advies- en instemmingsrecht. Bij zwaarwegende onderwerpen die alle betrokkenen 

aangaan, zoals: het schoolplan, aanpassingen van schooldoelstellingen, schooltijden, een fusie of 

wijzigingen rondom veiligheidsbeleid en welzijn  op school heeft de MR instemmingsrecht. Ook moet 

instemming worden gevraagd bij het opstellen van beleidsplannen en procedures.  

Over onderwerpen die vooral de organisatie van de school betreffen heeft de MR adviesrecht. Zoals 

de financiële begroting, de organisatie van de school, de vakantieregeling, nieuwbouw of 

verbouwingen, de tussenschoolse opvang etc.  

Naast advies en instemming kan de MR zelf het initiatief nemen om onderwerpen op de agenda te 

plaatsen als zij daar het belang van in ziet. 

3. Wie hebben er zitting in de MR? 

De MR van onze school wordt vertegenwoordigd wordt door twee groepen, een die bestaat uit 

personeelsleden en de andere zijn ouders. 

De personeelsvertegenwoordiging bestaat op dit moment uit: Berit Smelt en Jonandy Verkooijen. 

De ouders worden vertegenwoordigd door Astrid Ploeg (moeder van Bo uit groep 3) en Kim de Laat 

(moeder van Lotte uit groep 3).  

De MR stelt zich voor: 



Berit Smelt 

Mijn naam is Berit Smelt, leerkracht op de Brug. Ik ben 23 jaar geleden begonnen 

in groep 7/8 op de Brug. Daarvoor heb ik op diverse scholen ingevallen. Ik heb op 

de kleutergroep na al in elke groep gewerkt en overal met veel plezier. Ik ben 

getrouwd met Arnoud en samen hebben we 3 kinderen: Carmen, Emiel en Debora 

en ook nog een pleegzoon Thomas. We wonen lekker vrij in de polder van 

Waalwijk. In mijn vrije tijd ben ik actief als vrijwilliger bij de Dobbertjes (zwemclub 

voor mensen met een verstandelijke handicap), zing ik graag en doe ik kinderwerk 

bij ons in de kerk. Ik ben bij de MR gegaan omdat ik wil meedenken over het reilen en zeilen van de 

school samen met ouders. We doen dit allemaal in het belang van de kinderen. 

Jonandy Verkooijen 

Ik ben Jonandy Verkooijen, ik woon in Dussen waar ik geboren en getogen ben. 

Ik ben getrouwd met Wilbert en samen hebben we 3 kinderen: Meike, Jurre en 

Lize. Ik werk sinds maart 2020 op De Brug. Ik ben begonnen bij de kleuters en 

ben dit schooljaar leerkracht van groep 3/4. Ik ervaar een erg warme sfeer, een 

fijn team om in te werken en een goed contact met ouders. Ik ben in de MR 

gegaan omdat in het belangrijk vind om met elkaar na te denken over de 

toekomst van de school. En zo mijn steentje bij te dragen aan de ontwikkeling 

van De Brug.  

Kim de Laat 

Graag stel ik mijzelf even aan jullie voor. Mijn naam is Kim de Laat en ik ben de 

moeder van Lotte uit groep 3. Daarnaast heb ik nog een dochter van 8 jaar en 

een zoon van 1 jaar oud.  

Ik ben bij de MR gegaan omdat ik graag het inzicht wil krijgen over hoe er 

beslissingen worden genomen. Ook vind ik het als ouder belangrijk om mee te 

praten, adviseren en/of stemmen met het beleid van de school. Daarnaast is het 

ook ontzettend interessant om op deze manier betrokken te zijn bij Cbs De Brug. 

Het gaat bovenal om een goede toekomst voor de leerlingen. 

Tevens vind ik het belangrijkste dat Cbs De Brug kan blijven voortbestaan en haar identiteit niet 

verliest. Het is daarom belangrijk dat de MR weet wat er onder de ouders/ verzorgers speelt, dus 

meer zichtbaarheid van de MR is hierbij cruciaal. Ik wil hierbij graag een steentje bijdragen. 

Overigens kunt u me altijd vrijblijvend aanspreken. 

Astrid Ploeg 

Ik ben de moeder van Bo uit groep 3 en stiefmoeder van een 18-jarige puber. Bo is voor 

mij de reden waarom ik mij heb aangemeld voor de MR. Ik wil dat mijn dochter,  zoveel 

als mogelijk, een onbezorgde, gelukkige en fijne jeugd heeft.  

De basisschool speelt in haar jeugd een cruciale rol voor haar verdere toekomst en vind 

ik het belangrijk dat ik daarin ook een stukje regie heb. Via de MR kan ik, maar dat geldt 

voor iedere ouder, aangeven aan het dagelijks bestuur van de school wat ik graag wil 

voor mijn kind of wat ik juist niet wil. Ik kan aangeven hoe ik de samenwerking met 

school ervaar en wat ik verbeterd wil zien. Dat kan dan het beste via het instemmings- en adviesrecht 

 

 

 



van de MR. De MR is er niet alleen voor mij, maar vertegenwoordigt alle ouders die kinderen hebben 

op deze school en het personeel.  

4. Wat willen wij als MR? 

Net als het bestuur is de MR intensief bezig om een kwaliteitsverbetering te maken en de 

betrokkenheid van ouders bij de school te verhogen.  

Een belangrijk onderdeel voor de MR is dat er een transparante communicatie tussen de school en 

de ouders gaat ontstaan om de betrokkenheid van de ouders bij de school te vergroten. Daarnaast 

hechten wij belang aan het geven van advies aan de het bestuur van de school over de kwaliteit van 

het onderwijs, de veiligheidsnormen en welzijn van onze kinderen en personeelsleden. 

Speerpunten voor het komende jaar zijn dan ook; 

1. Een transparante, open en korte communicatielijn met het dagelijks en algemeen bestuur en 
het team van leerkrachten; 

2. Een voor ouders en verzorgers zichtbare en eenvoudig benaderbare MR. 
 

Alle zaken die in en rond school spelen zijn mogelijke onderwerpen voor de MR. 

Als u als ouder/verzorger een bepaald onderwerp zou willen aandragen, schroom dan niet om een 

van de MR- leden aan te spreken of een mail te sturen naar mr@cbsdebrug.nl .  

Het dienen wel algemene onderwerpen te zijn die gaan over algemene zaken zoals eerder in het stuk 

omschreven. Individuele zaken dienen direct te worden opgenomen met de directeur of met de 

betreffende leerkracht (van de groep), deze zijn niet voor de MR. 

5. Wanneer vergadert de MR? 

De MR vergadert in basis 6x per jaar, indien nodig kan dit uitgebreid worden. Deze vergaderingen zijn 

openbaar. Het bestuur kan ertoe besluiten om een gedeelte van de vergadering besloten te houden, 

dit is op aangeven van het bestuur. 

1x Per jaar is er een overleg met het algemeen bestuur (intern toezicht), dagelijks bestuur en de MR.  

Op de Informatiekalender is aangegeven wanneer de MR vergadert, u kunt voor deze data 

agendapunten aanleveren of inbrengen, ook via mailadres: mr@cbsdebrug.nl 

6. 2021-2022 in onderwerpen 

Nieuwe leden dagelijks bestuur 
Vakantierooster 
Formatie 
Communicatieprotocol 
Nieuwbouw 
Tevredenheidsonderzoeken 
Leerlingresultaten 
Samenwerking met Miks 
Vaststellen schoolgids 
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