
Wat doet de  MR? 
 
Elke school moet een MR instellen. In de medezeggenschapraad (MR) kunnen leerkrachten en ouders 
meedenken over het beleid van de school. Denk dan aan personeelszaken, de sociale- en  
verkeersveiligheid en financiën. Over sommige onderwerpen beslist de MR zelfs mee (zoals 
onderwijstijd/vakantierooster of ouderbijdrage). Over de rechten van een MR zijn landelijk afspraken 
gemaakt, die in de wet zijn vastgelegd. Ouders kunnen bij de MR terecht met vragen en opmerkingen 
waarmee ze niet rechtstreeks naar team of directie willen gaan via het mailadres van de MR 
mr.obsroute0513@ambion.nl.  Dit betreft dan ook de mail van de oudercommissie. 
 
Waar staat de MR voor? 
De medezeggenschapsraad wil de school actief ondersteunen bij het realiseren van een plezierige, 
veilige leer- en werkomgeving en kwalitatief goed onderwijs. De samenwerking tussen directie, team 
en ouders vinden wij daarbij van essentieel belang. 
 
Dat betekent dat: 
We een open aanspreekpunt zijn voor directie, team en ouders. We informeren hen en raadplegen 
hen over belangrijke onderwerpen en onze werkzaamheden. 
We te allen tijde zowel de belangen van de schoolorganisatie, het team, ouders en kinderen 
betrekken bij ons initiatief-, instemmings- en adviesrecht.  
We actief zelf informatie verzamelen, met ideeën komen en (on)gevraagd advies uitbrengen. 
 
Hoe werken we? 
De medezeggenschapsraad vergadert gemiddeld 6x per schooljaar. Onder het kopje 'organisatie' op 
de website vind je de pagina van de Medezeggenschapsraad. Hier staan de vergaderdata van dit 
schooljaar vermeld. De vergaderingen starten altijd om 19.30 uur en zijn op school. De vergaderingen 
van de MR zijn in principe openbaar, tenzij het over individuele personen gaat.  
De notulen staan op de schoolwebsite op pagina van de MR. 
  
Wat betekent de MR voor mij als ouder?  
Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen, door actief onderwerpen aan de MR door te 
geven. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt in 
principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen 
hebben. Een voorbeeld: stel uw kind wordt gepest en u bespreekt dat met de leerkracht en 
eventueel de directeur om samen naar een oplossing te zoeken. Als u het niet eens bent met het 
pestbeleid dat op school gevoerd wordt, dan kunt u dit bespreken met de MR. De MR kan vervolgens 
aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. 
 
Even voorstellen / samenstelling Medezeggenschapsraad 
De MR van de Route bestaat uit evenveel leerkrachten als ouders/verzorgers. Op onze school heeft 
de MR drie leden vanuit de ouders/verzorgers en drie leden vanuit het team. Namens het team zijn 
dit Harmke de Jager, Aaltje Krist en Willemijn Smit.  
Namens de ouders zijn dit Marrit Kuiper, Sita Hofma en Nico van der Wal. 
De oudergeleding stellen wij graag aan u voor:  
 



Mijn naam is Nico van der Wal getrouwd met Maaike en vader 
van 3 kinderen waarvan er nog 2 op De Route zitten. Cas (5 jaar 
in groep 2), Lianne (10 jaar in groep 7) en Ilse (12 jaar). In het 
dagelijkse leven ben ik werkzaam bij Fortuin te Dokkum als 
National Accountmanager. Hier ben ik verantwoordelijk voor 
de verkoop van onze producten in geheel Nederland. Hier 
worden naast de wereld bekende Wilhelmina Pepermuntjes 
nog meer dan 200 snoepjes geproduceerd.  
De reden dat ik mij heb aangemeld bij de MR is om meer 
zeggenschap en betrokkenheid bij de Route te krijgen. Iedereen 
wil een goede basis voor zijn of haar kind(eren). Een goede 
basis wordt mede gelegd op de basisschool. Naast dat je er veel 
moet leren brengt een kind een groot en belangrijk deel van 

zijn kindertijd hier door. Daarom vind ik het goed dat de school met leraren en ouders samen werken 
voor het beste resultaat. 
 
 

Mijn naam is Marrit Kuiper. Samen met Cor heb ik twee dochters, 
Femke en Bregtje (groep 7 en groep 6). Naast moeder zijn, geniet ik 
het meest van contact met vrienden, familie en collega’s. Ik werk als 
juridisch en strategisch beleidsadviseur bij het CJIB. Op dit moment 
houd ik mij daar vooral bezig met slachtoffers in het strafrecht.  
 
Enkele jaren geleden ben ik gekozen in de MR en ik heb nu de rol als 
voorzitter van de MR. Ik wil vanuit de MR een bijdrage leveren aan 
goed én plezierig onderwijs voor alle kinderen op school. Goede 
basiskennis en -vaardigheden zijn belangrijk, maar voor mij is een 
veilige en vertrouwde schoolomgeving even belangrijk. Over bepaalde 
onderwerpen mag de MR advies geven of moet de MR zelfs 
instemmen. Maar misschien nog wel belangrijker, de MR bespreekt 
ook onderwerpen die ouders bezighoudt en brengt die onder de 

aandacht van de school. Spreek mij vooral aan als u iets kwijt wilt of stuur een e-mail naar het 
mailadres van de MR. Wij zijn in de MR de stem van alle ouders, dus zijn er ook voor u.  
 

Mijn naam is Sita Jaske-Hofma. Samen met mijn man Jeffrey heb ik twee 
kinderen, Levi (groep 4) en Milou (groep 1). Ik ben 
Leerkrachtondersteuner B bij Ambion, en werk zelf in de bovenbouw. 
Dit werk doe ik nu 9 jaar, en zie dit echt als mijn hobby. 
 
Een aantal jaar geleden ben ik gekozen voor de MR, en probeer zoveel 
mogelijk te luisteren naar de ouders op het schoolplein, of in de 
wandelgangen. Alles wordt gehoord, en meegenomen. Zelf ben ik van 
mening dat als een kind plezier op school heeft, dat leren veel 
gemakkelijker gaat. Bij plezier op school hoort in mijn ogen het 
“welbevinden en betrokkenheid”, als dat hoog is dan is een kind volop 

in ontwikkeling. In de MR komen stukken voorbij waar wij over mee mogen beslissen, en ik neem dan 
het pedagogische zoal het didactische stuk in mijn weging mee.  
 
Mochten er vragen zijn, spreek mij gerust aan als je mij ziet. Daarnaast is er ook een mogelijkheid tot 
mailen naar het MR mailadres. Alleen ga je sneller, samen kom je verder (quote nieuwedenken). 
 


