
MR IKC Bonifatius 
 

De medezeggenschapsraad denkt mee -heeft mede zeggenschap- over het beleid van het 
onderwijsgedeelte van ons IKC. Er wordt gevraagd en ongevraagd advies gegeven en op 
sommige punten kan een MR meebeslissen. Ook denkt de MR IKC-breed mee. De rechten 
van de MR staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). 
De directie van de school is geen lid van de MR, maar we zijn belangrijke gesprekspartners 
van elkaar. We werken samen. De directeur is de vertegenwoordiger van het bevoegd gezag 
en wordt meestal uitgenodigd voor een deel van een vergadering. 

De MR bestaat uit een personeels- en een oudergeleding. De ouders Willem Flu en -voorzitter-
Tjitske van Dijk hebben onlangs afscheid genomen na hun zittingstermijn van drie jaar. Hun 
taken worden overgenomen door nieuwkomer Bas Ringnalda. Carolien Zijlstra-Dikhoff is de 
nieuwe voorzitter. 
Binnen de personeelsgeleding hebben we afscheid genomen van Bianca Zwart.  
Wij bedanken alle drie voor hun inzet! 
In overleg met de directie hebben we besloten om verder te gaan als een MR met zes leden 
i.p.v. acht. Er hebben 3 ouders en 3 leerkrachten zitting in de MR.  
 
De MR op onze school bestaat op dit moment uit: 
Leerkrachten:  Jitske Beek-van den Berg, Anjes Hasenack, Nadja Denninghoff-Stelling 
Ouders:  Bas Ringnalda, Frouke Lampe-Velds, Carolien Zijlstra-Dikhoff  

De oudergeleding wordt gekozen uit en door ouders/verzorgers. Iedere ouder die een kind op 
school heeft, mag zich kandidaat stellen. De zittingsperiode is 3 jaar. Het einde van een 
zittingsperiode wordt bij alle ouders kenbaar gemaakt. Een MR-lid mag zich ook herkiesbaar 
stellen voor een volgende periode.  
Voor de personeelsgeleding is de procedure hetzelfde. 

Wij vergaderen ongeveer 6 keer per jaar. De notulen van de vergaderingen zijn op te vragen 
bij de MR. De komende vergaderingen voor dit schooljaar zijn gepland op 18 januari, 15 maart, 
17 mei en 21 juni.  

Momenteel denken we mee over de inrichting van de binnen- en buitenruimtes, de werving van 
nieuwe personeelsleden, waaronder een nieuwe directeur en de inrichting van het 
managementteam.   

Wij vinden het belangrijk om toegankelijk te zijn voor ouders en personeel. Met vragen en op- 
of aanmerkingen die MR gerelateerd zijn, kunt u bij ons terecht via MR@bonifatiussneek.nl.  

We streven ernaar om jullie regelmatig bij te praten in de nieuwsbrief. 
 
Namens de gehele MR, 
Carolien Zijlstra-Dikhoff, voorzitter 
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