Kortom:
De Medezeggenschapsraad er is er voor al uw vragen
over school.
Zij laat namens ons allen haar stem horen
aan het team en directie. Dus hebt u vragen of
opmerkingen aan de MR?
Weet ons te vinden en spreek ons aan of mail naar:
Oudergeleding:
Voorzitter:

Joyce de Groot

Vice voorzitter:

Michiel Teunissen

Lid:

Sabrina Nederkoorn

Personeelsgeleding:
Secretaris/
penningmeester:
E-mail:

Karen van Erp

Lid:
E-mail:

Danique Hemmink
daniquehemmink@
saamscholen.nl

Lid:
E-mail:

Anne Pols
annepols@saamscholen.nl

karenvanerp@saamscholen.nl

E-mail algemeen:
mr.bsdeteugelaar@saamscholen.nl

 Het bevorderen van de communicatie
Basisschool De Teugelaar
Berghemseweg 16
5348 CJ Oss
Tel: 0412 – 691680
directiedeteugelaar@saamscholen.nl
www.deteugelaar.nl

tussen de school en de ouders
 Instemmen bij zaken die ouders aangaan
 Het adviseren van team en directie
 Brainstormen met team en directie over
beleidszaken
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Wie zijn wij?

Wie zijn wij?
Ik ben Anne Pols en werk sinds 2006 op
de Teugelaar.
Ik heb in verschillende groepen gewerkt,
maar ga nu weer met veel plezier
groep 4 draaien.
De MR zie ik als een mooie uitdaging.
Samen met de oudergeleding en collega’s
hoop ik op een fijne samenwerking, zodat
we de Teugelaar op een goede manier
nog beter kunnen maken voor onze
leerlingen.

Anne Pols
Mijn naam is Danique Hemmink en ik
werk sinds 2016 op de Teugelaar. Dit
wordt mijn tweede jaar in groep 3 en
mijn vierde jaar als MR-lid. Ik ben lid
van de MR geworden, omdat ik het
belangrijk vind om sámen met ouders
en team te praten over ontwikkelingen
op school, het schoolbeleid en de
kwaliteit van ons onderwijs. Samen
bereik je meer!

Danique Hemmink

Karen van Erp

Waar besteden wij dit schooljaar
aandacht aan?


Communicatie
D.m.v. een actuele en gebruiksvriendelijke
website



Formatie
Hoe zien de groepen er volgend jaar uit?



Het volgen van de voortgang t.a.v.
groepsplannen en citoscores



Financiën
Hoe staat de school er financieel voor en
waar gaat het geld de komende jaren aan
besteed worden



Passend onderwijs
Mee denken met directie en team
hoe dit vorm te geven



Verkiezingen MR
Een MR- lid, vanuit de oudergeleding, kan
zichzelf herkiesbaar stellen.

Ik ben Karen van Erp en werk sinds
2004 op de Teugelaar. Dit wordt mijn
tweede jaar in groep 7 en mijn 8e jaar in
de MR, waar ik weer veel zin in heb! Ik
ben een aantal jaar
onderbouwcoördinator geweest, wat ik
erg leuk en interessant vond om te
doen. Als MR-lid te fungeren kan ik me,
naast groep 7, ook meer bezighouden
met zaken buiten de klas om. Graag wil
ik overleggen en meedenken met team,
ouders en directie, voor het vergroten
van de kwaliteiten en talenten van de
kinderen!

Ik ben Sabrina Nederkoorn, moeder van
Samuel 6 jaar en Neva 3 jaar. Ik werk 3
dagen in de week en neem kennis als
moeder en leerkracht mee.
Ik ga met veel enthousiasme en inzet
deze plaats invullen en hoop een sterke
bijdrage te kunnen leveren voor onze
school de Teugelaar.

Sabrina Nederkoorn
Als 40-jarige vader van Flynn (groep 5),
Mare (groep 7) en Jurre (voortgezet
onderwijs) wil ik graag betrokken zijn bij de
ontwikkeling van de school. De
samenwerking tussen ouders en het team
van De Teugelaar vind ik belangrijk. Zeker
omdat het beeld wat de school heeft bij
bepaalde zaken niet altijd de beleving van
ouders (en kinderen) is. Door de mening van
de ouders (en kinderen), o.a. de geluiden
vanuit het schoolplein, te bespreken in de
MR kunnen zaken beter op elkaar
afgestemd worden.
Mi
Bij Dura Vermeer Infra ben ik dagelijks
rta
werkzaam als wegontwerper.

Michiel van HeukelomH
of
m
an
Mijn naam is Joyce de Groot,
s
moeder van Saar (groep 8) en Teun

Michiel Teunissen

(groep 5). In het dagelijks leven ben
ik werkzaam als pedagogisch
medewerker bij een kinderdagverblijf
in Oss. Al een aantal jaar zit ik in de
medezeggenschapsraad van de
Teugelaar en ga ik vanaf dit
schooljaar het voorzitterschap op mij
nemen. Net zoals voorgaande jaren
sta ik ook dit jaar weer klaar om met
ouders, leerkrachten en directie een
fijne speel/leertijd te creëren voor

.

onze kinderen
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Joyce de Groot

