
 
 

 

De medezeggenschapsraad op O.B.S. de Vos 
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit ouders en personeel 
van de school. Maar wat doen wij, en wie zijn eigenlijk de leden van de MR op de Vos. 
 
In het kort 
De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en personeel van de school.  
Via de MR op de Vos praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid. Voor een aantal 
onderwerpen moet de school advies of instemming vragen voordat een besluit kan worden genomen. 
Dit kan gaan over het meer jaren schoolplan, diverse protocollen, maar ook wordt de overblijf en ICT 
gerelateerde onderwerpen besproken.  
Wij behandelen dus jaarlijks terugkerende onderwerpen zoals de begroting, maar ook zaken waar wij 
input nodig hebben van ouders. Bijvoorbeeld de overblijf (BKO). Als mijn zoon of dochter niet overblijft 
maar bij een klasgenootje gaat eten. Hoe gaat de afmelding en wie houdt hier toezicht op. 
De leden van de MR vinden het belangrijk om zichtbaar en benaderbaar te zijn en daarom stellen wij 
ons graag aan u voor. 
 
Mocht u meer informatie over de verwerking van een MR willen weten dan kunt u o.a. terecht op: 
https://www.poraad.nl/themas/medezeggenschap 
 

 
Ik ben Daniel Goos, vader van Floor (groep 5 ML) en Merlijn (groep 3 ML). 
Ik zit nu ongeveer 2, 5 jaar in de MR. Het eerste 1,5 jaar als lid en sinds een jaar 
heb ik de eer om voorzitter te mogen zijn van deze vooral gezellige club. Ik vind 
het belangrijk om als ouder betrokken te zijn bij het reilen en zeilen van mijn 
kinderen op de Vos. Samen met alle ouders en het personeel van de Vos 
probeer je om een zo veilig en leuk mogelijke omgeving te creëren voor de 
kinderen waar zij het beste uit zichzelf kunnen halen. Als jullie vragen hebben 
over mij of MR gerelateerde zaken, schiet mij gewoon even aan op het 
schoolplein of stuur een mail naar mr@obsdevos.nl 
 
 
 

 
Ik ben Renske Bronsveld, juf van groep 5 op TL en juf Engels op ML, 
maar ook moeder van 3 geweldige kinderen. Ik zit namens het team al 
flink wat jaren in de MR.  
 
 

 
 
 
 
Ik ben Inger. Mijn dochter Fenna zit in groep 2 (de beren, Multatulilaan). Dit 
schooljaar ben ik actief in de medezeggenschapraad van de school. Ik wil 
graag een stem zijn voor ouders en meedenken over wat er in, op en rondom 
de school speelt/gebeurd. Ik wil op deze manier bijdragen aan een fijne en 
leerzame schooltijd voor de kinderen. Zijn er zaken die je wilt bespreken, kwijt 
wilt of heb je iets positiefs te melden, spreek me dan gerust aan op het 
schoolplein. 
 
 

Ik ben Annette Vink. Ik werk inmiddels 20 jaar voor de VOS, op dit 
moment in groep 8. Ik zit met veel plezier in de MR, omdat ik naast 
mijn lesgevende taak een positieve bijdrage wil leveren aan de gang 
van zaken op 'mijn' school. De kwaliteit van het onderwijs én het 
welzijn van het team en de leerlingen vind ik van groot belang. 
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Ik ben Kirsten van der Sluijs, 46 jaar en mijn dochter zit in groep 7 op ter Lips. 
Ik zit nu ongeveer 4 jaar in de MR. Dit doe ik omdat ik het leuk vind mee te 
denken over beleid van de school en om iets te betekenen voor de school en 
de ouders.  
 
 
 
 
 
 

 
Mijn naam is Eelco van den Berge en samen met mijn vriendin Annelies 
wonen we sinds 2014 met veel plezier in Voorschoten. Onze dochter Floor 
en zoon Juul zitten respectievelijk in groep 3 en groep blauw (vanaf April 
2020) op de locatie Ter Lips. Ik werk in Den Haag bij de Nederlandse 
Ontwikkelingsbank (FMO) en mijn specifieke inbreng in de MR ligt dan ook 
op het financiële vlak (gelukkig staat de school er goed voor). Ik vind het 
leuk en nuttig om namens de ouders betrokken te zijn bij het besturen van 
De Vos. Schiet me vooral aan met vragen of opmerkingen, ik ben meestal 
in de ochtend te vinden op het schoolplein. 
 

 
 
 
Mijn naam is Mariëlle Lunenburg. Sinds 2010 ben ik werkzaam in op de 
VOS (Ter Lips). Na een aantal jaren te hebben gewerkt in de bovenbouw, 
ben ik sinds dit schooljaar te vinden bij de kleuters. Daarnaast werk ik als 
gedragsspecialist op school en ben ik moeder van een zoontje van bijna 
twee jaar.  
 
 
 
 

 
Mijn naam is Bart Visser. Ik ben de vader van Wietske (groep 5 ML) en Gijs 
(groep 3 ML) en zit nu 2 jaar in de MR. Als ouder vind ik het belangrijk dat 
er een goede samenwerking is tussen de school en ouders.  
Daarnaast staat De Vos, net als alle andere scholen, in deze hectische 
onderwijswereld (werkdruk, leraren te kort etc.) voor flinke uitdagingen.  
Als MR lid wil ik graag een positieve bijdrage leveren om de school, het 
onderwijs en daarmee de zorgen en toekomst van onze kinderen 
toekomstbestendig te houden. 
 
 

 
 
Ik ben Anja de Prie, leerkracht van groep 7 Ter Lips en alweer 20 jaar  
werkzaam op De Vos. Door deel te nemen aan de MR kan ik samen met 
ouders en collega' s nadenken over hoe de zorg en kwaliteit te waarborgen en 
verbeteren. Dit geeft veel voldoening. Naast mijn werk is mijn grootste passie 
mijn paard, ga ik graag hardlopen of ben ik op een andere manier buiten bezig. 

 
 


