
 
Nieuwsbrief 

Medezeggenschapsraad Onze Wereld 
 
 
Deze nieuwsbrief wordt regelmatig uitgebracht door de Medezeggenschapsraad (MR) en is bestemd voor de ouders en verzorgers 

van leerlingen van de CBS Onze Wereld. 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Voor u ligt de eerste uitgave van de nieuwsbrief van de medezeggenschapsraad van Onze 
Wereld. Een nieuwsbrief die in het teken staat van vernieuwingen. Zo is de MR verkleind van 
acht (8) naar zes (6) leden, en zijn er twee nieuwe leden aangetreden voor de oudergeleding, 
Frits Lampe (vader van Rico groep 1B) en Marco de Bruijn (vader van Danique groep 1/2A en 
Talitha groep 5). Zij vertellen later wie ze zijn en wat ze kunnen betekenen voor de MR. 
 
Maar eerste het belangrijkste, graag wil ik vanaf deze plek de ouders, Nathalie Logjes, Barbara 
Koster en Steven Hazel, bedanken die de afgelopen jaren deel uitmaakte van de MR en met 
hun inzet, inzicht en hun onafhankelijkheid de MR gemaakt hebben tot wat ze nu is. Om u een 
idee te geven wat de MR zoal heeft gedaan ontvangt u binnenkort ons jaarverslag, hierin staat 
wat er in het afgelopen jaar bereikt en gedaan is.   
 
Wat kunt u verwachten van de MR?  
Iedere school heeft verplicht een MR. Dit is vastgelegd in de wet Medezeggenschap op scholen 
(WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, inspraak en advies. De MR 
bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. Wat doet de MR, deze 
overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het 
onderwijs, geldbesteding, de keuze van een lesmethode, verandering van klassenindeling, de 
invoering van ICT, veiligheid op school en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in 
het onderwijs en bij andere activiteiten. 
 
Tevens vragen wij u als MR voor dit jaar en de komende jaren om een ouderbijdragen, u wordt 
hier verder over geïnformeerd binnen de gebruikelijk nieuwsbrief van school. 
 
Wat kunt u verwachten van deze nieuwsbrief? 
Met deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over zaken waarmee de MR bezig is en wat 
dit betekent voor u en uw kind. U kunt ons ook volgen op de website van Onze Wereld 
(http://www.cbsonzewereld.nl/ouders/medezeggenschapsraad/), welke wij regelmatig voorzien 
van nieuwe informatie en notulen van de vergaderingen. 
 
Mocht u de MR willen attenderen op bepaalde zaken? U kunt hiervoor gebruik maken van de 
oranje brievenbus (met MR als opschrift) bij de conciërge. E-mailen kan natuurlijk ook, zend uw 
bericht aan mr@cbsonzewereld.nl. U kunt natuurlijk ook rechtstreeks een van de leden van de 
MR benaderen. 
 
Voorzitter MR 
 
Danny Krieger 
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Wie is wie binnen de MR. 

 

Personeel 
 
 
 
Annemarie van Rooijen, interne begeleider voor groep 5 t/m 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linda de Man, leerkracht groep 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carla Gomes, leerkracht groep 8 
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Oudergeleding 
 
Marco de Bruijn, vader van twee dochters Talitha (groep 5 ) 
en Danique (groep 1/2A). Ik vind het erg belangrijk dat onze 
kinderen het best mogelijke onderwijs aangeboden krijgen. Als 
MR-lid wil ik hier graag over mee praten en denken om dit 
mogelijk te maken.   
Ik hoop dat ik met mijn financiële kennis een goede bijdrage 
kan leveren met betrekking tot het financiële aspecten die 
besproken worden in de MR. Verder verwonder ik mij 
regelmatig over de verkeersveiligheid rond de begin en 
eindtijden van Onze Wereld en ik zal hiervoor als MR-lid veel 
aandacht aan besteden. 
 
 
Frits Lampe, vader van zoon Rico in groep 1b. Ik heb mij 
kandidaat gesteld voor de MR omdat ik het belangrijk vind dat 
de mening van ouders in de besluitvorming van de school 
wordt meegenomen. Onze kinderen brengen immers een groot 
deel van hun jeugd door op school. Net zoals uzelf stilstaat bij 
de juiste keuze voor uw kind, verwacht u dat ook van de 
school. 
Als inkoper en voormalig project manager van grote 
technische- en huisvestingsprojecten heb ik een ruime kennis 
en ervaring op het gebied van techniek, huisvesting, veiligheid, 
beveiliging, energie, milieu en alles wat nodig is om een goed binnenklimaat te creëren.  
 
 
Danny Krieger, vader van een dochter en een zoon, Ilse (groep 3) 
en Sven (groep 5). Het is belangrijk dat de ouders en onze 
kinderen een stem hebben in de vorm van de MR binnen onze 
school. Ouder betrokkenheid richting de school vind ik belangrijk 
maar ook naar onze kinderen, immers zij zijn de toekomst.   
Als consultant van een ICT bedrijf kom ik veel op scholen hier door 
ben ik gewend om het management van een deze organisaties kort 
en bondig te informeren en met de noodzakelijke objectiviteit en 
zorgvuldigheid te adviseren. 
 
 

  



 

Nieuwsbrief 

Medezeggenschapsraad Onze Wereld 
 

Wilt u de MR attenderen op bepaalde zaken? U kunt hiervoor gebruik maken van de oranje brievenbus bij de 

conciërge. E-mailen kan natuurlijk ook. Zend uw bericht aan mr@cbsonzewereld.nl. U kunt natuurlijk ook 

rechtstreeks een van de leden van de MR benaderen 

Pagina 4 van 4 
 

Lopende zaken 

 Nieuwbouw en de eerste paal  
 Veiligheid in en rond de school, huisvesting 
 Schoolgeld (ouderbijdrage) 
 Fotojaarboek 
 Schoolfotograaf, nieuwe schoolfotograaf schooljaar 2014/15 

 
Het strategisch beleidsplan is de basis voor de activiteiten in het schooljaar 2013/2014. Daarom 
zullen de verbeterinitiatieven in het komend schooljaar een logisch vervolg vormen op het 
afgelopen schooljaar. De verder uitwerking van de kwaliteit van het leerproces en de 
huisvestingsproblematiek zullen zeker ook komend jaar op de agenda staan. Dit naast het 
project Ouderbetrokkenheid, ouders en school, samen voor de leerlingen! 
 
 

Inbreng ouders 

Deze rubriek is nu nog leeg, graag horen wij van u wat u en de kinderen bezig houdt binnen de 
school zodat we dit kunnen aanpakken of wijzigen indien dit in onze macht ligt.   
 
 
 

Afgeronden zaken 

 Veiligheid in en rond de school, huisvesting 
o Ontruimingsplan geactualiseerd, oefening heeft plaats gevonden op 8 oktober. 

Met goed gevolg. 
 


