Medezeggenschapsraad (MR)
Wie zijn wij en wat doen wij?

Eefje Muskens

Ik ben Eefje Muskens
en ik heb twee kinderen op de
Nicolaasschool: Joep (groep 7)
en Nina (groep 6). Ik werk als
strategisch adviseur veiligheid
voor twee gemeentes.
Ik ben al een aantal jaar lid van
de MR. Dit jaar als voorzitter. Ik
vind het leuk om mee te denken
over het reilen en zeilen van
onze school. We hebben de
afgelopen jaren mooie stappen
gemaakt als MR en we gaan
ook dit jaar weer samenwerken
aan een plezierige,
professionele en veilige school.

Marcia Boeijen

Ik ben Marcia Boeijen,
leerkracht groep 6. Ik zit
inmiddels al een aantal jaren
in de MR en heb nog steeds
het gevoel dat we daar echt
iets kunnen betekenen voor
de school en dan vooral op
het gebied van beleid en
schoolontwikkeling. Om op
deze manier op de hoogte te
zijn wat er op school gebeurt,
kritisch mee te mogen
denken en beslissen over
toekomstige plannen en/of
veranderingen, geeft een
positief gevoel waardoor ik
deze taak nog steeds met
veel plezier doe.

Waar besteden wij dit schooljaar onder andere aandacht aan?
•

Communicatie: D.m.v. een actuele en gebruiksvriendelijke website en communicatie
tussen ouders en school.

•

Formatie: Hoe zien de groepen er volgend jaar uit?

•

Beleid: Meedenken over nieuw beleid op school (zoals pleinwacht / schoolplan etc.).

•

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

•

Passend onderwijs: Meedenken met directie en team.

•

Verkiezingen MR

Rob van Schadewijk

Astrid Radoes

Bas Koning

Mijn naam is Rob van
Schadewijk en ik ben de vader
van Loek van Schadewijk uit
groep 1/2 A bij juf Annelein.
Daarnaast heeft Loek nog een
jonger zusje genaamd Rosa van
3 jaar oud die in Mei dit jaar
naar de Nicolaasschool mag
gaan Mijn passie voor sport
vertaalt zich ook naar het werk.
Ik ben voor één dag in de week
werkzaam als vakleerkracht
bewegingsonderwijs op een
basisschool in Rosmalen en
daarnaast vier dagen in de week
als opleidingsdocent
bewegingsonderwijs op de pabo
aan de Hogeschool van Arnhem
en Nijmegen. Met deze ervaring
en kennis hoop ik een mooie
bijdrage te kunnen leveren aan
de de mr de komende jaren.

Mijn naam is Astrid Radoes en ik
heb twee jongens op de
Nicolaasschool. Wayne (groep 7)
en Ward (groep 4). Ik werk als
regisseur/theatermaker en docent
drama binnen mijn eigen bedrijf
T’extpierement. Ik heb voor de MR
gekozen omdat ik graag meedenk
over ontwikkelingen binnen het
onderwijs voor onze kinderen. De
wensen en krachten van kinderen,
van leerkrachten èn van ouders
samenbrengen in een goed
draaiend onderwijssysteem. Dat is
waar ik me graag voor inzet en wat
mij tegelijkertijd inspireert. Het is
prettig om, samen met andere MR
leden, bij te kunnen dragen aan
nieuwe ontwikkelingen binnen de
school. En als ik hierin de nadruk
op cultuur kan leggen, is dat voor
mij een mooie bijkomstigheid.

Ik ben Bas Koning, vader
van Juno (groep 5). Ik
ben zelfstandig
ondernemer en sinds kort
lid van de MR. Ik heb
voor de MR gekozen
omdat de wereld om ons
heen enorm snel
verandert. Het onderwijs
zal daarom mee moeten
veranderen. Hoe kunnen
we dat doen? En hoe
kunnen we leerkrachten
meer ruimte geven voor
de leerlingen? Ik heb er
veel zin om hier samen
met de andere MR-leden
mee aan de slag te gaan.

Ik ben Ellen de Vries,
leerkracht van groep
1/2. Ik heb gekozen
voor de MR omdat ik
het prettig vind om mee
te denken en te
spreken over allerlei
onderwerpen die met
school en onderwijs
voor de kinderen te
maken hebben.

Ellen de Vries

Evelyn ter
Braak-Arts

Hoi, Ik ben Evelyn ter Braak-Arts
en ben werkzaam in groep 7. De
taak binnen de MR vind ik
steeds interessanter worden
omdat ik ervaar dat dit orgaan
binnen de organisatie juist de
plek is waar je met
beleid/schoolontwikkelingen
bezig kan zijn. Het
enthousiasme van de
O(uder)MR leden werkt hierin
heel stimulerend en belooft veel
goeds voor de kwaliteit van het
onderwijs voor onze
kinderen. Omdat mijn kinderen
beide (Kee; gr 3 en Noor; groep
6) bij ons op school zitten, denk
ik soms een heel klein beetje
mee vanuit mijn ouderrol.

Ik ben Peter Bogers, leerkracht
groep 7. Ik heb voor de MR
gekozen omdat ik het leuk vind
naast mijn leerkracht taken ook
onderwijsinhoudelijk bezig te
zijn met allerlei ontwikkelingen
die met de school te maken
hebben. De MR biedt hier een
mooie kans voor.

Peter Bogers

