
 

 

 
 
 
De MR stelt zich voor 
Iedere school heeft verplicht een Medezeggenschapsraad (MR). De MR is een officieel 
inspraakorgaan, dat bestaat uit een afvaardiging van ouders en leerkrachten, en biedt de 
mogelijkheid mee te denken en beslissen over belangrijke onderwerpen die de school aangaan. De 
MR behartigt de belangen van zowel de ouders als de leerkrachten. Hierdoor kan een breed 
draagvlak ontstaan voor de besluiten die het bestuur en/of de school moet nemen. 
De MR bestaat uit een afvaardiging van leerkrachten en ouders; te weten drie ouderleden en drie 
leerkrachten. De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar en overlegt met de directie over diverse 
onderwerpen waarop de MR instemmings- of adviesrecht heeft, zoals het schoolplan, formatieplan, 
schoolbudget, gezondheid en welzijn en actuele zaken. De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd 

in een wettelijke regeling voor de medezeggenschap in het onderwijs. 
Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de MR aankaarten. U kunt 
hen bereiken via mr@springschansuithoorn.nl 

 
 
Afvaardiging Leerkrachten 
Erna Roerhorst – secretaris 

Ik ben Erna en groepsleerkracht in groep 3A. Ik ben getrouwd, 62 jaar oud en opnieuw 
werkzaam op De Springschans na 10 jaar als docent Engels op het Amstelveen College 
te hebben gewerkt. Mijn kinderen, inmiddels 28, hebben ook hier op school gezeten 
en in die tijd was ik ook 12 jaar werkzaam op deze leuke school. Ik vind het leuk om via 
de MR iets te kunnen betekenen voor onze leerlingen, ouders en collega's. Een goede 
basis voor de toekomst wordt mede gelegd door de basisschool en daarom denk ik dat 
het goed is als leerkrachten en ouders goed kunnen samenwerken voor een mooi 

resultaat. Fijn als iedereen meedenkt!                                         

 
Bianca Pronk 

Na 20 jaar gewerkt te hebben op een basisschool in Hoofddorp ben ik sinds dit 
schooljaar leerkracht in groep 6A op De Springschans. Ik woon met mijn gezin in 
Uithoorn, onze zoon zit ook op De Springschans in groep 4 en onze dochter wordt in 
december 4 jaar en komt dan ook naar school. 
Vanaf dit schooljaar draag ik graag bij steentje bij in de afstemming van belangen 
tussen ouders en leerkrachten vanuit de rol van MR-lid. 

 
 
Anoeska van Schie 

Ik ben Anoeska en sinds 1,5 jaar werkzaam op De Springschans als leerkracht van 
groep 5A. Ik was hier niet geheel onbekend want 8 jaar geleden heb ik hier ook een 
aantal jaren gewerkt. Superfijn om weer terug te zijn. Ik woon in De Kwakel met mijn 
man en 3 dochters. Na plaats te hebben genomen in de GMR, zowel als leerkracht 
als ouder vind ik het leuk om deel uit te maken van de MR op De Springschans. Naast 
mijn werk doe ik nog een opleiding voor specialisatie nieuwkomersonderwijs. 

 
 

  



 

 

 
 
 
Afvaardiging ouders 
Rachellle Rijnboutt – voorzitter 

Mijn naam is Rachel en ben getrouwd met Sander. Samen zijn wij de ouders van 
Lotte (groep 8) en Sara (groep 4). Ik werk 4 dagen in de week als Preventieassistente 
in Amsterdam Zuidoost waar ik buiten het behandelen van patiënten ook een team 
van ongeveer 40 assistenten aanstuur. Daarnaast zit ik sinds het schooljaar 
2017/2018 in de MR. Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij de school. Door 
te praten over de ontwikkelingen in het onderwijs en het beleid van de school 
kunnen we samen de school tot een leerzame, uitdagende plek voor de kinderen 

maken. Dit is tenslotte de plek waar de kinderen de meeste tijd doorbrengen. Ik vind het belangrijk 
dat naast de wet- en regelgeving leraren en ouders gehoord worden bij het maken en uitvoeren van 
het beleid, en daar hoop ik met mijn deelname aan de MR een klein steentje aan bij te dragen. 
 
Marye Derriks 

Ik ben Marye. Ik woon samen met Loek (7 jaar), Sammie (2 jaar), mijn man Onno en 
hond Tobi. Loek zit in groep 4A. Drie dagen in de week werk ik als GZ-psycholoog in 
Aalsmeer met zowel kinderen als volwassenen. Voor de kinderen heb ik altijd contact 
met de school en zodoende werk ik veel samen met scholen. Geregeld ben ik op het 
schoolplein te vinden. Schiet mij gerust aan! 

 
 

 
Mark Vork 

Ik ben Mark Vork, vader van Joy uit 6A. Ik ben zelfstandig ondernemer in de IT en 
draag graag een steentje bij als het gaat om De Springschans. Sinds vorig jaar ben ik 
lid van de MR. Het is fijn om een klankbord voor de ouder(s)/verzorger(s) van de 
leerlingen te zijn. De MR fungeert echt als schakel tussen de ouder(s)/verzorger(s) en 
de school en dat is heel positief. 

 


