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Wat doet de MR?
De Medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt de belangen van u, uw kinderen en het
personeel ten aanzien van het schoolbeleid. Als ouder of leerkracht kunt u van ons
verwachten dat wij zaken bespreekbaar maken in goed overleg met de directie en
meedenken en samenwerken aan een prettige, goede en veilige werk - en leefomgeving in
en rond de school. Denk aan onderwerpen zoals de verkeersveiligheid rond de school,
vakantieregelingen of formatie. Wij stellen ons open en toegankelijk op om tot een
gezamenlijk beleid te komen, maar zullen te n allen tijde kritisch oordelen over voorstellen
van directie en bestuur. Een goede communicatie met alle betrokken partijen is daarbij van
belang.
Wij stellen ons graag even voor:
Ellen van Ginkel

Ik ben Ellen van Ginkel. Leerkracht van groep de Tureluur (1-2). Sinds augustus
2015 ben ik lid van de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad op onze
school. Ik heb mij voor deze functie opgegeven omdat ik graag mijn steentje wil
bijdragen aan een goede kwaliteit van de school en omdat ik mee wil praten over
koers die wij bewandelen om dat tot stand te brengen.

Wendy de Wit

Ik ben Wendy de Wit. Intern Begeleider van de onderbouw en dus
medeverantwoordelijk voor de leerlingenzorg in de onderbouw. Dit doe ik met
heel veel plezier!
Sinds de start van obs Weidevogels ben ik lid van de personeelsgeleding van onze
Medezeggenschapsraad. Op deze manier draag ik graag mijn steentje bij om met
kinderen, ouders en personeel een goede school te vormen. We bouwen immers
samen aan goed onderwij s. Daarbij vind ik dat een ieder de mogelijkheid moet
hebben om te kunnen en durven bespreken wat er leeft t.a.v. sfeer, organisatie en
beleid. Een positieve insteek vind ik hierbij erg belangrijk!

Marja Neimeijer

Sinds juli 2000 ben ik woonachtig in Purmerend. Ik woon sa men met Wilfred en
onze twee dochters Jade en Lise. En natuurlijk niet te vergeten onze trouwe, lieve
Berner Sennen hond Quinto en ondeugende maar lieve kat Murphy. Voorheen
woonde ik in het Brabantse Boekel waar ik geboren en getogen ben. In 1998 ben
ik afgestudeerd aan de Pedagogische Hogelschool in Veghel en sindsdien werk ik
met heel veel plezier in het onderwijs.
Ik ben Marja Neimeijer. Leerkracht van groep 1/2 de Kwikstaart.
Ik ben 30 jaar werkzaam in het onderwijs. Sinds 2012 w erk ik op de Weidevogels.
Daarvoor heb ik gewerkt in Amsterdam en in Purmerend. Ook daar zat ik in de MR
en aantal jaren in de GMR. Ik zit in de MR omdat ik wil meedenken en beslissingen
nemen samen met ouders en collegae.
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Vivian Prins

Saskia Drewes

Ik ben Saskia Drewes, moeder van Elisabeth (groep 6 bij Kievit, juf Elles) en Olivia
(groep 3 bij de Wulp juf Christine en juf Irene). Ik heb mij in 2014 kandidaat
gesteld voor de MR omdat de basisschool zo ontzettend belangrijk is in het leven
van je kleintje. Inhoudelijk en sociaal worden de fundamenten gelegd zodat de
kwaliteit op beide terreinen uiterst belangrijk is. De MR bestaat uit ouders en
leerkrachten die samen gemiddeld zes maal per jaar vergaderen met de directie.
Zo ben je nauw betrokken bij allerlei onderwerpen, denk aan verkeersveiligheid,
plezier op school, schoolprestaties, aannemen van personeel, vakantieroosters
enzovoort. Ik vind dat leuk en zie het als zeer waardevol.

Mindy
Stevenhaagen

Ik ben Mindy Stevenhaagen, moeder van Nikki (Torenvalk). Wij hebben als ouders
al een heel goed gevoel in de korte periode dat we hier nu rondlopen en wij
vinden het belangrijk om betrokken te zijn bij de school. De contacten met de juf
en directie zijn laagdrempelig en warm en ik help graag mee op school waar nodig.
Als lid van de MR gaat dit nog verder: betrokken zijn bij het schoolbeleid en de
zaken die belangrijk zijn voor een kwalitatief goede en veilige school; ik vind het
een eer om hierin mee te denken!

