
 

Waar uniek zijn vanuit vertrouwen en nieuwsgierigheid samen gevierd wordt 
 
De Medezeggenschapsraad van De Violier  
 
De MR is te vergelijken met de in het bedrijfsleven bekende ondernemingsraad. Doel van de MR is 
het bevoegd gezag (gevraagd en ongevraagd) van adviezen te dienen ten aanzien van bijvoorbeeld 
het vakantierooster, het formatieplan, de begroting en beleidswijzigingen. Voor bepaalde zaken, 
vastgelegd in het MR-reglement, zal het bevoegd gezag instemming of advies moeten vragen aan de 
MR. Na raadpleging van de achterban (ouders en team) zal de MR positief of negatief adviseren.  
De MR zal zowel bestuurs- als schoolontwikkelingen en uitgestippeld beleid kritisch volgen en zich 
waar nodig inzetten voor veranderingen en ontwikkelingen. Onze MR wil een proactieve MR zijn die 
ook initiatieven neemt richting team en bevoegd gezag. Dit allemaal in het teken van het welzijn en de 
veiligheid van de kinderen, het team en het managementteam op onze school.  
 
De Violier is onderdeel van de Stichting Kerobei. Naast onze eigen MR, hebben we ook te maken met 
de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Kerobei. De GMR houdt zich bezig met zaken 
die alle scholen onder het gezamenlijke bestuur aangaan. De MR zal zich vooral bezighouden met de 
vraag: “Wat betekent dit voor onze school?”.  
 
De samenstelling van de MR voor het schooljaar 2020 - 2021 ziet er als volgt uit:  
 
Namens de ouders:  
Karen Selen  
Sandy Koehlen 
Neil Tomlow 
Anne de Wit  
 
Namens het team:  
Eef Willems (secretaris)  
Jolanda Huijs  
Marian Coppers  
Wendy van de Sande  
(Jolanda en Marian worden tijdelijk vervangen door Jeanine Aerdts en Octavia van der Loo) 
 
De zittingsperiode van de leden van de MR is in principe drie jaar, en kan door herverkiezing verlengd 
worden. De directeur van de school is adviserend lid en vertegenwoordiger van het bestuur. Zij licht 
de MR, voorafgaand aan de vergadering, in over zaken die voor ons van belang zijn. Tevens woont zij 
de vergaderingen (gedeeltelijk) bij.  
 
De MR-vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen? Geef dit dan door via het 
algemene MR-mailadres (mr.violier@kerobei.nl). 
 
U krijgt dan een agenda toegestuurd. Voor informatie over de MR kunt u zich te allen tijde richten tot 
een van de MR-leden. 
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