MR BS. De Wereldster.
Net als elke school heeft ook BS de Wereldster een Medezeggenschapsraad (MR), dat is wettelijk
vastgesteld. Een MR behartigt de belangen van de ouders, de kinderen en het personeel binnen onze
school. De MR is een gelijkwaardige gesprekspartner van de directie en kan meepraten, meedenken
en meebeslissen over het beleid van de school. De MR heeft daarvoor regelmatig overleg met de
directie van de school. De MR bestaat uit 6 leden waarvan 3 personeelsleden en 3 ouders. De directie
is geen lid van de MR, maar is wel een belangrijke bron van informatie en het eerste aanspreekpunt.
De vergaderingen vinden plaats op school en mogen worden bijgewoond door belangstellenden, de
vergaderingen zijn openbaar.
Taken en bevoegdheden
In de Wet medezeggenschap op scholen is vastgelegd welke bevoegdheden de MR heeft en welke
informatie zij behoren te krijgen van de directie of het bestuur. De MR heeft 3 rechten:
· Het instemmingsrecht (de directie moet instemming krijgen van de MR)
· Het adviesrecht (de directie vraagt advies van de MR)
· Het initiatiefrecht (de MR kan zelf met voorstellen komen)
In het overleg met de directie wordt het schoolbeleid en de bijbehorende beleidsplannen besproken.
Dit kan betrekking hebben op verschillende gebieden, zoals de besteding van de middelen die de
school ontvangt, het schoolplan, de kwaliteit van het onderwijs, veiligheid op en rond school, etc.
Communicatie
De MR informeert alle betrokkenen bij de school schriftelijk over zijn werkzaamheden door middel
van het publiceren van de notulen en een jaarverslag op de website van BS. de Wereldster.
Als u een MR-lid wilt spreken kunt u ons per email bereiken via de site of persoonlijk aanspreken. Het
emailadres is: mr.wereldster@innovo.nl
De MR leden stellen zich voor:
Nanja Bevers
Ik ben Nanja Bevers. Ik zit in de medezeggenschapsraad omdat ik
hoop bij bepaalde beslissingen mee te kunnen denken. Bovendien
probeer ik berichten die ik van andere ouders hoor mee te nemen in
de gesprekken die de MR voert. Ik hoop op die manier dat we de
ouders een stem kunnen geven.
Ook ben ik de trotse moeder van Isa (gr 7), Bo (gr 5) en Lev (gr 4).
Ik wil jullie vragen om, als er zaken zijn die je graag besproken ziet in
de MR, contact op te nemen met iemand uit de oudergeleding.
Dankjewel!

Tirza Debetz
Mijn naam is Tirza Debetz, ook wel bekend als juf Tirza. Ik sta dit jaar
voor groep 3b/4b met veel plezier. Ik ben al heel wat jaartjes lid van
de MR en vanaf afgelopen jaar ook nog voorzitter.

Annelies Huijts.
Ik ben Annelies Huijts en ben leerkracht van groep 1/2c. Dit doe ik
met heel veel plezier. In de MR neem ik de plaats in van juf Marjo. Ik
ben al eens eerder MR lid geweest op een andere school, maar op De
Wereldster is dit de eerste keer.

Belinda Linssen
Mijn naam is Belinda Linssen, ik woon samen met John en ben
moeder van Rik (groep 6a) en Kris (groep 5b) en Tom (groep 5a). Ik
ben werkzaam als controller bij Koraal (Jeugd- en
Gehandicaptenzorg). Daarnaast maak ik tijd vrij om te (hard)lopen,
liefst in het bos.
Ik vind het belangrijk én leuk om actief betrokken te zijn bij de school
van onze kinderen. Dit doe ik door te helpen bij diverse activiteiten.
Toen de mogelijkheid zich voordeed om me verkiesbaar te stellen
voor de Medezeggenschapsraad heb ik hiervan gebruik gemaakt en
wil ik graag ook op deze manier mijn bijdrage leveren door mee te
denken over (nieuwe) ontwikkelingen en het beleid van de school. Ik
hecht hierbij veel waarde aan een open communicatie tussen de
school en de ouders.
Ik vind het belangrijk dat alle kinderen en ouders zich vanaf de eerste
dag veilig en welkom voelen op school. Niet alleen goed onderwijs
voor iedereen is noodzakelijk, ook een open en prettige sfeer is van
belang. Zo kunnen onze kinderen een goede basis leggen voor hun
verdere toekomst en later terugkijken op een fijne tijd op de
WereldSter.
Hartelijke groeten,
Belinda Linssen

Ronnie Mullers
Mijn naam is Ronnie Mullers, vader van Noeka (groep 7)
en Lieva (groep 4). Ik werk als vestigingsmanager bij apetito en
daarnaast ben ik penningmeester van Speeltuin Sint Joseph te
Meerssen. Ik ben lid van de MR sinds 2017, daarnaast ben ik ook
secretaris van de MR. Ik heb mij destijds aangemeld voor de
MR, vanwege het kunnen meedenken en meebeslissen over het
beleid van de school en dit vanuit een ouderperspectief te
bekijken. Tot slot vind ik het heel belangrijk dat ouders weten wat er
op de school speelt.

Thijs Vaessen
Mijn naam is Thijs Vaessen, ik ben groepsleerkracht van groep 7/8B
waar ik fijn mijn energie in kwijt kan.
Daarnaast ben ik de woensdag vrij geroosterd om ICT-taken uit te
voeren. Sinds 2014 zit ik in de MR wat nog steeds goed bevalt.

