
Vanuit de medezeggenschapsraad, 

Het nieuwe schooljaar is begonnen. Altijd weer een spannend moment voor zowel de leerlingen als de 

ouders, maar ook voor de leerkrachten en directrice. Daarnaast is het ook weer een moment waarop ‘het 

gewone leven’ begint. De tijd van vakantie is voorbij. Zo ook voor ons als MR. Wij hebben ons dit jaar als 

doelstelling opgelegd om meer zichtbaar te zijn binnen de Johannes Postschool. Daarom deze bijdrage in de 

infopost, met de bedoeling dat er dit jaar nog vaker bijdrages zullen volgen. 

Graag willen wij de tijd nemen om in deze eerste bijdrage uit te leggen wat wij binnen de Johannes 

Postschool doen. Wij zijn een raad binnen de school waarin twee ouders (Adriaan de Wilde en Renze de 

Gelder) en twee leerkrachten (Sanne Rietveld-Jansen en Nicole Slootweg) zitten. Wij geven advies en/of 

instemming over het beleid op de Johannes Postschool. Daarbij kunt u denken aan advies over de 

formatieplannen voor een volgend schooljaar en over sollicitatie van nieuwe leerkrachten, of instemming op 

het voorgestelde vakantierooster. Als medezeggenschapsraad máken wij geen beleid, maar adviseren of 

stemmen in met het gekozen beleid van de school.  

Als metafoor kunt u het ook wel zien als een groot schip waar we met zijn alle op zitten. Nu het nieuwe 

schooljaar is gestart, is het schip net vertrokken. Aan het roer staat de directrice, die zet de koers uit van het 

schip. De leerkrachten helpen de kapitein om de juiste koerst te varen. De leerlingen zijn in de leer om elke 

keer weer meer bij te leren. Als MR zijn wij degenen die kijken of het schip nog wel de juiste koers vaart. En 

mogen wij, als MR, de kapitein – op constructieve wijze - van aanwijzingen voorzien over de koers zoals wij 

die vanaf de kant en vanaf het schip kunnen zien.  

Wij als MR hebben daar uw hulp bij nodig. Want ook wij kunnen niet altijd van alle kanten tegelijk het schip 

in de gaten houden. Dus als u het gevoel heeft dat de koers van het schip niet meer goed loopt, geef dit 

gerust aan. Wij hopen bij leven en welzijn donderdag 12 september aanwezig te zijn op Postpicknick en de 

daarop volgende inloopavond. Stap gerust op ons af, of stuur ons een bericht (mr@johannespostschool.nl). 

Wilt u een keer een vergadering mee maken, dan mag dit gerust, maar dit willen we wel graag van te voren 

weten. 

Met een vriendelijke groet,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van links naar rechts: 

Nicoline Slootweg,  Adriaan de Wilde,                       Sanne Rietveld-Jansen,  Renze de Gelder 

(tevens OR-lid)        (tevens GMR-lid)           (Notulist)                          (Voorzitter) 

 


