
De Medezeggenschapsraad 
 
De MR van De Akker bestaat uit drie ouders (de oudergeleding) en drie personeelsleden (de 
personeelsgeleding). 
Elke twee jaar worden er verkiezingen uitgeschreven voor nieuwe leden van de MR. Het 
reglement van de MR wordt wettelijk bepaald en is door het bestuur vastgesteld. Een MR-lid 
heeft in principe vier jaar zitting in de MR en kan zich herkiesbaar stellen tot een maximum 
van zes jaar.  
Daarnaast heeft De Akker ook een afvaardiging naar de Gemeenschappelijke MR (GMR) van 
de Scholenvereniging, een ouder en een personeelslid. Deze worden apart verkozen. De 
GMR is de MR van alle scholen van de Scholenvereniging waar onderwerpen op de agenda 
staan die alle scholen als geheel aangaan, bijv. onderwijs- en personeelsbeleid, financieel- en 
facilitair beleid, schoolvakanties e.d.. 
  
De (G)MR is een wettelijk onafhankelijk orgaan dat ouders en personeel een bepaalde 
inspraak geeft in het beleid van de school. De MR heeft adviesrecht c.q. instemmingsrecht. 
De MR van De Akker heeft haar visie en missie geformuleerd in een document “Samen 
bouwen op goede grond”. Hierin staat ondermeer hoe de MR wil meedenken in en spiegelen 
op het beleid van de school en voorgenomen besluiten. De MR wil zo een serieuze 
gesprekspartner en klankbord zijn voor de school en het bevoegd gezag. Daardoor zullen 
beleid en genomen besluiten op grotere en bredere draagkracht kunnen rekenen en bouwen 
we gezamenlijk aan een betere kwaliteit van onze scholen. 
  
De MR vergadert vijf à zes keer per jaar. 
Onderwerpen zoals het schoolplan, de schoolgids, het formatieplan, het vakantierooster en 
het Saboso rapport worden dan besproken. Deze behoeven de instemming van de MR. 
Andere onderwerpen die besproken worden zijn bijv. het onderwijskundig jaarplan en het 
management verslag. De MR heeft hierin een adviserende rol. 
Punten van zorg, m.b.t. beleid op onderwijs en/of facilitaire zaken, of punten van zorg in het 
belang van leerling en/of personeel, worden binnen de MR besproken en voorzien van 
advies gecommuniceerd met de verantwoordelijken. 
 
Heeft u vragen, ideeën of tips voor de MR-vergaderingen. Ze zijn van harte welkom op 
onderstaand emailadres: 
mr.deakker@cnsputten.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
         L. Doppenberg ontbreekt op de foto 
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Namen en adressen medezeggenschapsraad: 
  
De oudergeleding wordt vertegenwoordigd door: 
--> Mw. J. Timmer (Voorzitter MR) 
Koekamperweg 12a, 3882 TC Putten 
 
--> Dhr. D. Heemskerk 
Burg Roosmale Nepveulaan 10, 3881 HB Putten 
  
--> Dhr. D. Posthouwer 
Bilderdijkstraat 60, 3881 WE Putten 
  
De personeelsgeleding wordt vertegenwoordigd door: 
--> mw. L. Doppenberg-van de Kamp 
Stationsstraat 68, 3881 AG Putten 
 
--> Mw. H. van den Berg-Ten Brinke 
Steynlaan 55, 3851 BP Ermelo 
 
--> Mw. R. Priem-Dogterom 
Rietgansstraat 35, 3882 JD Putten 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


