Wij zijn de MR: Even voorstellen
Ik ben Erna Driest.
De MR is samengesteld uit leerkrachten en ouders. Binnen de school heeft de
MR een belangrijke functie: meedenken en praten over onderwijs,
communicatie en alle andere zaken die belangrijk zijn voor De Boomladder.
Als directeur vind ik het belangrijk betrokken te zijn. Ik zie de MR als oren en
ogen van de school. Zij helpen ons onze kwaliteit hoog te houden.
Ik ben Linda Gieling.
Ik werk 4 dagen in de week in groep 3a.
Sinds 2016 neem ik deel aan de medezeggenschapsraad en sinds 2019
ben ik de voorzitter. Ik neem deel aan de MR omdat ik het belangrijk
vind dat er niet alleen keuzes gemaakt worden op groepsniveau maar
ook op schoolniveau! Samen zijn we de Boomladder!

Ik ben Judith Beers.
Fulltime leerkracht van de groep 1/2 Zebra’s. Sinds augustus 2018 deelnemer
in de MR en vanaf augustus 2020 vicevoorzitter.
Ik vind het deelnemen aan de MR een waardevolle taak. Onderwijs is altijd in
beweging en geen jaar is hetzelfde. Om samen met ouders van de school te
communiceren, de ontwikkelingen van school te volgen en om actief mee te
denken, zet ik mij graag in voor de MR. Samen zijn we de Boomladder!
Ik ben Marion Slippens.
Met veel plezier werk ik in de krokodillengroep. Onder schooltijd steek ik
mijn energie in de kinderen. Daarnaast moeten er ook veel andere
dingen geregeld worden op school. Dit is het tweede jaar dat ik meedenk
met de MR.

Ik ben Carolien Rietveld.
Sinds twee jaar werk ik in de bovenbouw en daarvoor heb ik een aantal jaren
groep 1/2 les mogen geven. Sinds 2017 ben ik lid van de MR. Naast de
organisatie op klasniveau, vind ik het leuk om via de MR mee te denken aan de
organisatie op schoolniveau.

Ik ben Sonja Bakker. Ik ben getrouwd met Richard Bakker en we hebben 3
kinderen, Niels (6A), Joyce (5B) en Fenna (krokodillen). Sinds augustus 2017
deelnemer van de MR.

Ik ben Nienke Kruijer en ik ben getrouwd met Marcel. Wij hebben 2
kinderen, onze dochter in groep 5 en onze zoon in de Zebragroep.
Van augustus 2018 tot juni 2020 ben ik aspirant-ouderlid van de MR
geweest.
Sinds augustus 2020 ben ik ouderlid en notulist van de MR.
Ik vind het belangrijk en mooi om mee te denken over het beleid
van school. Samen kijken naar wat goed gaat en wat er beter kan,
daar is iedereen bij gebaat.
Mijn naam is Geert Balder.
Ik ben op dit moment 8 jaar onderdeel van de oudergeleding van de MR.
Ik ben vader van drie kinderen (Natanaël, Zefenja en Sifra)
en man van Jacqueline Balder. Zelf ben ik werkzaam in het MBO onderwijs
in Heerhugowaard (het Horizon College). De Boomladder is een school die
constant in ontwikkeling is en op zoek naar verbetering. Als ouder kan ik
hier binnen de MR in meedenken.

Mijn naam is Thijs van der Heijden. Vader van Bram (groep 4a) en
Tygo (groep 3a) en Noud. Ik woon in Heerhugowaard. Loopafstand
van de school. Sinds een aantal jaar draai ik met plezier mee in de
Medezeggenschapsraad van de Boomladder. Goed om te weten is dat
je altijd kan aansluiten bij de openbare bijeenkomsten!

Informatie over de medezeggenschapsraad.
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en leerkrachten.
De MR geeft adviezen en/of instemming op zaken die gaan over het beleid en de
communicatie op school. De MR houdt zich bezig met zaken als:
- taakbeleid
- begroting
- schooltijden
- formatie
- onderwijskundige vernieuwingen
- arbeidsomstandigheden
Wilt u zelf een vergadering bijwonen en/of deelnemen in de MR? Kom dan langs bij onze
openbare vergaderingen op school en wie weet ben jij ons nieuwe aspirant-lid.
Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd terecht bij één van de leden van de MR of mail uw
reactie naar mr.deboomladder@blosse.nl

Wij vergaderen op maandagavond bij bassischool De Boomladder om 19:00. Dit jaar op de
volgende data:
28 september 2020
9 november 2020
14 december 2020
8 februari 2021
22 maart 2021
17 mei 2021
21 juni 2021
Met vriendelijke groet,
De leden van de MR.

