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Beste Ouders/Verzorgers,
Op school worden iedere dag grote en kleine beslissingen genomen. Deze beslissingen zijn van invloed op
het onderwijs aan de kinderen en op het werk van personeelsleden. Daarom hebben 4 ouders en 4
personeelsleden inspraak op het beleid van de school. Die inspraak is geregeld via de
Medezeggenschapsraad.
Belangrijke veranderingen worden door de directie voorgelegd aan de MR. De directie levert ook ter
informatie stukken aan. De MR bekijkt of die veranderingen goed en nodig zijn. Pas nadat de MR akkoord
gaat met veranderingen waar de MR instemmingsrecht voor heeft, kan de directie de verandering
doorvoeren. De MR behandelt zaken van algemene aard, nooit individuele klachten of problemen. In het
MR reglement staat precies beschreven wanneer de MR om advies of instemming gevraagd moet
worden. Het reglement van de MR vindt u op de website van Stichting Fedra, www.fedra.nl.
Het is voor de OMR (Oudergeleding Medezeggenschapsraad) van groot belang dat de knelpunten door
ouders en/of verzorgers schriftelijk worden ingediend, zodat er initiatief kan worden genomen door de
MR. Met aantoonbare meldingen kan de MR de directie vragen een knelpunt op te lossen. De MR is per
mail bereikbaar via mr@deplataanvelsen.nl
De vergaderingen van de MR staan in de agenda en op de website en zijn openbaar. De notulen van de
vergaderingen zijn in te zien via de website van de school. Ieder jaar maakt de MR een jaarverslag. Het
verslag is ook te vinden op de website.
Dit schooljaar zijn er wisselingen geweest binnen de MR-geleding. Wij hebben binnen de MR afscheid
genomen van juf Tanja, juf Sandra, Vincent Noordermeer en Elles Arxhoek. Wij danken hen voor de fijne
samenwerking de afgelopen jaren en heten de nieuwe MR-leden welkom. Alle huidige MR-leden stellen
zich kort aan u voor.
PMR (Personeelsgeleding Medezeggenschapsraad):
Marjan Barrientos de Reus – Koek
Mijn naam is Marjan Barrientos de Reus – Koek en ik ben 30 jaar oud. Inmiddels werk ik
8,5 jaar op school en heb dus al veel kinderen mogen lesgeven. Als leerkracht ben ik voor
het zesde jaar lid van de Medezeggenschapsraad. Ik ben begonnen als fulltime leerkracht
en vond het interessant om meer te weten en te horen over het beleid van de school,
daarnaast dacht ik graag mee over nieuwe ontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor
de mensen op school. Inmiddels werk ik parttime maar de vele ontwikkelingen volg ik
nog steeds graag.
Carmen Ojeda
Mijn naam is Carmen Ojeda en ik ben werkzaam op de Plataan (Triangel) sinds
2008. Ik begon destijds als invaller bij de kleuters en in groep 5. Na dát halve jaar
kon ik blijven. Sindsdien heb ik voor verschillende groepen gestaan namelijk groep
3, groep 1-2 en nu groep 6 wat ik als leerzaam heb beleefd.
Sinds 2 jaar zit ik in de MR. Ik vind het erg interessant en fijn om mee te mogen
denken over lopende zaken op school, en hierbij een bijdrage te kunnen leveren
aan het welzijn van de kinderen, de ouders en het team.
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Annemarie Tegels
Ik ben een jaar geleden op De Plataan komen werken in groep 4 en ik vind het een
fijne school. Daarvoor heb ik 13 jaar met veel plezier op een Fedraschool in
Velserbroek gewerkt. Ik ben in de MR gekomen, omdat ik graag betrokken wil zijn bij
de totstandkoming van het schoolbeleid in het algemeen. En natuurlijk om daarbij de
belangen van het personeel in het oog te houden. Ik kan daarbij mijn achtergrond op
het gebied van arbeidsvoorwaardenbeleid goed gebruiken.
Vóór het onderwijs heb ik namelijk 20 jaar in het bedrijfsleven gewerkt. Hoewel de
MR zich maar beperkt met beleidskwesties mag bemoeien, ben ik overtuigd van het nut van de MR. Het
houdt iedereen scherp!
Bernadette van der Sluijs
Ik ben Bernadette van der Sluijs, de leerkracht van groep 8B.
Vorig schooljaar ben ik op deze school komen werken. Hiervoor heb ik op basisschool
“De Westbroek” in Velserbroek gewerkt. Dit is mijn tweede beroep. Voordat ik
leerkracht werd, heb ik als verpleegkundige gewerkt. De laatste 16 jaar als
verpleegkundige, heb ik als avond- / weekendhoofd in de wijkverpleging in Haarlem
gewerkt. Ik heb een paar jaar beide beroepen gecombineerd. Tenslotte heb ik gekozen
voor het onderwijs.
Ik heb een man en drie volwassen dochters. Ik woon in Uitgeest.
OMR (Oudergeleding Medezeggenschapsraad):
Mariëlle Huijg
Mijn naam is Mariëlle Huijg na 2 jaar lid MR, heb ik sinds dit schooljaar het
voorzitterschap overgenomen van Elles Arxhoek. Ik vind het goed om iets te
betekenen voor de school waar mijn dochter Isis (groep 5) op zit. Samen met 3
andere ouders behartigen wij het belang van de ouders en van de kinderen die op de
Plataan zitten.
Het schoolbestuur van de Plataan is verantwoordelijk voor het beleid van de school
en soms moeten zij de MR raadplegen, voordat een besluit genomen kan worden. Als ouder hebben wij
ook medezeggenschap en mogen dus meedenken en praten over de zaken op school. Ik vind dit heel
interessant en leerzaam!!
Buiten de MR, geef ik trainen en coach ik een handbalteam van HCV’90 (meiden uit groep 8) en ben ik
werkzaam als recruiter bij Tata Steel! Dit doe ik met heel veel plezier.
Ik hoop dat jullie de MR weten te vinden wanneer dit nodig is. We zijn er voor jullie en de kinderen!!
Groetjes Marielle
Angelique Kabel
Ik ben Angelique Kabel, moeder van Damian (6 jaar) en Noëlia (3 jaar). Al 2 jaar gaat
Damian met veel plezier naar school op de Plataan. Ik vind het leuk om betrokken
te zijn bij de school, maar mede door de zorg voor mijn nog niet naar schoolgaande
dochter, werk en studie kan ik dit overdag niet naar wens doen. De
medezeggenschapsraad biedt hier voor mij een mooie uitkomst, omdat de
bijeenkomsten voornamelijk in de avonduren zijn. Met ingang van het nieuwe
schooljaar kwam er een plek beschikbaar en ik heb mij hiervoor aangemeld. Het
lijkt mij leuk om als MR-lid deel uit te maken van een verbindende rol tussen ouders, personeel en
directie, om er zo samen voor te zorgen dat de kinderen een zo optimaal mogelijke omgeving krijgen om
te leren maar ook om plezier te hebben.

MR nieuwsbrief november 2016
Ronald Mijnders
Mijn naam is Ronald Mijnders en ben sinds begin van dit schooljaar lid van de
MR. Ik ben getrouwd met Daniëlle en heb twee dochters; Naomi in groep 7a en
Maayke in groep 3a.
In het dagelijks leven ben ik grafische vormgever bij Creative Formula in
Beverwijk.
Vorig schooljaar ben ik gevraagd om mij bij de MR aan te sluiten, en dat zie ik
als een kans om mijn bijdrage te leveren.
Ik zal met raad en daad de andere leden van de MR en de directie ondersteunen waar ik kan met als
hoofddoel goed onderwijs op De Plataan.
Mijn ideaal: de best mogelijke onderwijssituatie, gericht op de optimale voorbereiding van de toekomst
van uw en onze kinderen.
Rebecca Barrientos Perez
Ik ben Rebecca Barrientos Perez en mijn 2 kinderen (Brais groep 5A en Saray groep
8A) zitten op de Plataan. Graag wil ik betrokken zijn bij allerlei schoolactiviteiten. In
het schooljaar 2014/2015 ben ik als MR-lid toegetreden.
In eerste instantie vond ik het erg spannend, omdat ik niet precies wist wat er van mij
verwacht werd. Maar na alle ontwikkelingen in de afgelopen 2 schooljaren, kan ik
zeggen dat ik het als een bijzonder belangrijke taak ervaar om zitting te hebben
binnen de OMR. Het volgen van alle veranderingen en het meedenken samen met ouders, leraren en de
directie om de belangen van de ouders en kinderen te behartigen vind ik nog steeds erg leuk en
uitdagend.
Samen met Mariëlle, Ronald en Angelique behartigen wij de belangen van de ouders binnen de MR. Als
oudergeleding mogen wij geen individuele klachten in behandeling nemen, maar graag verzoek ik alle
ouders bij breed gedragen klachten deze zeker te mailen naar ons, zodat wij ons voor jullie kunnen
inzetten!

