
Beste ouders en verzorgers, 

 

Zoals velen van jullie hebben opgemerkt, is er onlangs een actie op touw gezet om steun te kunnen 

betuigen aan 'Christine als directeur van De Borgwal'. De overwegend positieve respons heeft ons als 

MR het vertrouwen gegeven dat we onze achterban aan onze zijde hebben. Maar bovenal heeft 

Christine het ervaren als een enorme steun in de rug! 

Hoe wij deze steunbetuiging daadwerkelijk gaan presenteren of inzetten is momenteel nog niet 

duidelijk, maar we houden jullie op de hoogte! 

We hebben in het afgelopen jaar signalen ontvangen dat onze achterban op zoek is naar meer 

informatie en interactie met de MR. Daarom willen wij jullie wijzen op de middelen die al beschikbaar 

zijn, maar ook kenbaar maken dat wij werken aan manieren om onze interactie met jullie te bevorderen. 

De actie voor Christine is hier een eerste voorbeeld van. 

Wat kunnen jullie nu al vinden of doen? 

- Lees de berichten vanuit de MR in de infobrief. 

- Raadpleeg de notulen van de MR-vergaderingen op de website. 

(http://www.borgwal.nl/medezeggenschap/de-mr/) 

- Woon een MR -vergadering bij. Spreek ons aan of stuur een mail voor data en verdere details. 

Wat kan de MR nog meer doen? 

- Sneller de meningen peilen van onze achterban bij relevante onderwerpen. 

- Het organiseren van een inloopavond 

- Wanneer de situatie of het onderwerp daarom vraagt, een MR-overleg met ouders.  

 

Hebben jullie tips, suggesties, vragen of zorgen, schroom niet en neem contact op! Mail naar 

mrdeborgwal@delinge.nl of spreek één van de MR-leden aan.  

Met vriendelijke groet, 

Namens de MR 

 

Mark Berndsen, voorzitter 
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