Medezeggenschapsraad Basisschool De Griﬃoen
Wat doet de MR?
De MR denkt mee met de direcDe, toetst haar
besluiten, heeF bij bepaalde besluiten instemmingsof adviesrecht, is medeverantwoordelijk voor het
welzijn van de leerlingen en het team en bewaakt
mede de kwaliteit van het onderwijs.

Adviesrecht

Instemmingsrecht

Wie zijn wij?
De MR bestaat uit 10 leden: 5 leden als vertegenwoordigers van de ouders
en 5 leden als vertegenwoordigers van het personeel van De Griﬃoen.
Oudergeleding:
Nadine Machielsen (voorziLer)
Ludy Buijsse
Angela Franken
Suzian van Fraaijenhove
ColeLe Mathijssen
Personeelsgeleding:
Karin Bon (secretaris)
Sander van den Berg
Ellen van den Bosch
LiseLe Kleemans
Evelien Naber

IniDaDefrecht

MR
Recht op
informaDe

Recht op
overleg

Wist u dat….?
- wij ook te vinden zijn in de Griﬃoen app?
- onze vergaderingen openbaar zijn?
- de vergaderdata in de app en op de
website staan?
- onze notulen op de website vermeld
staan?

Wij horen graag uw mening!
De MR vindt het belangrijk om daadwerkelijk medezeggenschap te kunnen
uitoefenen. Wij stellen het zeer op prijs wanneer u uw mening laat horen
over de dingen waar wij mee bezig zijn of andere onderwerpen die u door de
MR met de direcDe besproken wilt zien.
U kunt daarvoor een e-mail sturen naar kbsdegriﬃoen_mr@inos.nl.

Ouderraad BS de Griffioen
Elk jaar is de ouderraad actief met het
organiseren en uitvoeren van een groot aantal
activiteiten op BS de Griffioen.

De Ouderbijdrage voor schooljaar
2017-2018 bedraagt € 18,- per
kind en kan worden overgemaakt
op IBAN NL72RABO0142580708
t.n.v. Ouderraad De Griffioen.

Wie zijn wij?
Voorzitter: Marielle Yocarini
Penningmeester: Veerle Hagen en Elise Vissers
Secretaris: Celestine van Velthoven en Wendy van Gils
Jolanda van Beek
Irma Schalk
Kim van de Ven
Audrey Damen
Chantal Wijnen

Heb je interesse om ook deel uit te maken van de Ouderraad, zes keer per jaar te vergaderen
en jouw steentje bij te dragen bij activiteiten, stuur dan een e-mail naar kbsdegriffioen_ouderraad@inos.nl.

Wist u dat….?
- wij ook te vinden zijn in de
Griffioen app?
- onze vergaderingen
openbaar zijn?
- de data in de app en op de
website staan?
- onze notulen op de website
vermeld staan?

