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 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 kort 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.

Marc van der Lee: De rol van de MR is om op beleidsniveau een critical
friend te zijn voor het bestuur van CBS Samen Onderweg. Deze rol op
strategisch niveau past bij mij, bij de MR maar ook bij u als ouder. Mocht u
als ouder uw bijdrage willen leveren dan kunt u altijd contact leggen met
mij.
Mijn naam is Annemarie Potters en ik ben sinds 2008
werkzaam op de CBS Samen Onderweg. De eerste jaren
werkte ik fulltime; voornamelijk op de van Goudoeverstraat.
Sinds de geboorte van onze kinderen werk ik 2,5 dag in de
week, met een stukje ouderschapsverlof, zodat ik ook tijd
thuis met mijn 2 zoons van 6 en 3 jaar kan doorbrengen. Ik
werk nu voor het 3e jaar in groep 5 van de hoofdlocatie.
Al bijna 6 jaar denk en werk ik mee in de MR. Ik vind het erg
leuk om mee te mogen denken, als het om beleidszaken en
andere belangrijke zaken voor de school gaat. Daarbij
probeer ik altijd in mijn achterhoofd te houden wat mijn collega’s fijn zouden vinden, want hen
vertegenwoordig ik tenslotte. Als MR willen we graag meer gezien gaan worden door de ouders én de
collega’s; dus mocht er iets zijn wat wij kunnen bespreken of wat mee kunnen doen, dan horen we dat
heel graag!
Ik ben Fatima Maslaki, getrouwd met Abdelwahab en mama van Meysa
uit groep 3 en Moesa uit groep 1. Dankzij de stemmen van andere
ouders ben ik alweer ruim twee jaar lid van de MR. Het voelt bijzonder
goed om ouders hierin te mogen vertegenwoordigen. Ik ben werkzaam
als statistisch onderzoeker bij het Centraal Bureau voor de Statistiek en
heb daarvoor Kinder- en Jeugdpsychologie gestudeerd. Er zullen maar
weinig ouders zijn die me persoonlijk kennen omdat ik de kinderen vaak
niet naar school kan brengen of ophalen. Desalniettemin vind ik het erg
belangrijk om betrokken te zijn met de school van mijn kinderen. Op de
vrijdag ben ik er wel altijd en bied dan ook graag een luisterend oor voor
ideeën en verhalen van ouders. Naast de aangedragen punten zijn er ook twee punten waar ik me voor
wil in zetten; een effectievere ouderinbreng en een beter milieubeleid.

Mijn naam is Marie Anne Korevaar en ik ben alweer 10 jaar leerkracht 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 D1/2 op de woensdag, donderdag en om de week op vrijdag.
Drie 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 basisschool periode 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.

Mijn naam is Asli Yaramis, moeder van Salih (8) en gelukkig getrouwd met
Mustafa. Als werkende moeder merk ik dat ik de behoefte heb om meer
betrokken te zijn op de school van mijn zoon. De MR biedt daarbij een
mooie uitkomst voor mij.
Na 16 jaar gemeenteambtenaar te zijn geweest, ben ik ruim twee jaar
geleden, samen met een collega ons eigen bedrijf begonnen. Ik ben nu
werkzaam als interim medewerker burgerzaken.
De variatie in mijn werk geeft mij veel nieuwe inzichten en de nodige
energie. Die energie steek ik graag in mijn rol binnen de MR.

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@cbs-samenonderweg.nl

