De MR-leden stellen zich graag aan u voor!
De Medezeggenschapsraad van de CBS Samen Onderweg bestaat uit 3 ouderleden en 3 teamleden.
Samen denken, praten en beslissen we mee over allerlei schoolse zaken. Denk aan het schoolplan, de
huisvesting, het aannemen van nieuwe leerkrachten, etc. De MR komt 6 keer per jaar bij elkaar. In vele
gevallen zal de directeur ook aanschuiven. Mocht u iets willen bespreken of kenbaar willen maken, kunt u
zich altijd tot een van ons wenden. Daarom stellen wij ons graag aan u voor!

Mijn naam is Marie Anne Korevaar en ik ben sinds 2008 werkzaam op
de CBS Samen Onderweg. Ik heb op beide locaties gewerkt, maar ben
de laatste jaren te vinden op de van Goudoeverstraat. Ik werk met veel
plezier in groep D3 op de woensdag, donderdag en vrijdag. Vier jaar
geleden is mij gevraagd zitting te nemen in de MR van school. In de MR
hebben we als taak advies te geven over en kritisch mee te kijken naar
het beleid van de school. Hierdoor hoop ik met elkaar te zorgen voor
goed onderwijs en een leuke basisschoolperiode voor alle kinderen van
de CBS Samen Onderweg. Door middel van deze brief hoop ik dat
ouders én collega’s de MR weten te vinden, zodat u bij ons terecht kunt
als u een onderwerp heeft dat wij in de MR zouden kunnen bespreken.

Hallo, mijn naam is Tabitha Ketting en met dank aan uw stem mag ik plaats
nemen in de MR en vertegenwoordig ik de school bij de GMR.
Mijn eerste indruk van de MR en GMR is goed en beide vind ik erg interessant.
Ik hoop dat ik iets positiefs kan bijdrage voor school, kinderen en personeel.
Belangrijk vind ik dat elk kind zich veilig voelt op school. Elk kind is uniek en
een prachtig schepsel van God. Veiligheid en het gevoel er bij te horen, is de
eerste basisbehoefte van een kind. Daarom ligt voor mij hier de focus op.
Een veilige leeromgeving in school en veiligheid buiten op het plein.
Ook voor ouders vind ik het belangrijk dat zij zich veilig genoeg voelen om
dingen met mij te delen die ik kan bespreken in de MR. Schroom alstublieft
niet, u mag mij altijd aanspreken als u iets heeft waar u
zorgen/vragen/commentaar over heeft. Of juist een leuk idee wat ik aan kan kaarten. Ik ben
ruimdenkend en sta overal voor open maar wel binnen de kaders van de Bijbel.

Mijn naam is Carin van Berchum en ik ben in februari 2012 begonnen met mijn
werk op de CBS Samen Onderweg.
Ik ben begonnen op de dependance en heb daar in verschillende groepen
invalwerk gedaan. Na 2,5 jaar invalwerk te hebben gedaan ben ik fulltime gaan
werken op de hoofdlocatie in groep 1. Dat doe ik nog steeds met heel veel
plezier.
Sinds een jaar mag ik meedenken in de MR over het beleid van de school. Ik vind
het belangrijk om hierbij het belang van collega’s maar ook van de kinderen voor
ogen te houden.

Mijn naam is Eline Vlot, getrouwd met Nick en moeder van Rebekka (groep
3) en Guus.
Ik werk met veel plezier als HR manager bij Stigterstaal in Gorinchem.
Daarnaast vind ik het belangrijk om betrokken te zijn bij de school en ben
daarom toegetreden tot de MR.
Onderwijs draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en denk
dat alle betrokkenen binnen de school de kinderen hierin optimaal willen
begeleiden.
Het is daarom mooi om te zien dat zowel personeelsleden als ouders mee
kunnen en mogen denken over bepaalde (beleids)zaken, en dit doe ik vanuit
mijn ouderrol dan ook graag.

Mijn naam is Frederique Los. Ik ben getrouwd, woon in Eethen en heb een
dochter van 4 en een zoontje van 2 jaar. Sinds 2012 heb ik verschillende
vervangingen gedaan binnen Logos. Nu werk ik voor het tweede jaar op de
hoofdlocatie in groep 3, wat een ontzettend mooi en dankbaar leerjaar is!
Geweldig om de kinderen zo hard te zien groeien. Een veilige school met een
prettige sfeer, waar kwalitatief goed les wordt gegeven is nodig om te kunnen
groeien. Hiervoor wil ik mij graag inzetten binnen de MR. De MR
vertegenwoordigt de ouders én leerkrachten, dus heeft u punten of vragen, laat
het ons weten!

Mijn naam is Marieke Collignon, ik ben 30 jaar en trotse moeder van
Thomas uit groep 3 van de dependance. Naast het moederschap werk ik
een ochtend in de week met veel plezier op een zorgboerderij. Sinds dit
schooljaar mag ik deel uitmaken van de MR van de Samen Onderweg. De
MR heeft als taak om (kritisch) mee te kijken en advies uit te brengen als
het gaat om het beleid van de school. Dit zal ik zo goed mogelijk doen,
met het belang van alle ouders voor ogen. Voor de dependance ben ik
tevens het aanspreekpunt voor de MR. Mocht u een onderwerp hebben
dat wij in de MR zouden moeten bespreken volgens u, schroom dan niet
om me even aan te spreken.

Tot slot:
Als MR zijn wij er mede voor om de belangen van u als ouders te behartigen. Mochten er
onderwerpen zijn die volgens u de MR raken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Daarnaast zijn vergaderingen gedeeltelijk openbaar. Mocht u een vergadering willen bijwonen, dan
horen we dit graag vooraf van u. Onze gegevens vindt u in de schoolgids. U kunt ook mailen naar
mr.samenonderweg@stichting-logos.nl

