
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nieuwe MR-leden 2015/2016 
Wij zijn blij mee te kunnen delen dat de openstaande vacature voor een MR-lid is ingevuld.  Aangezien we maar 
1 aanmelding hebben ontvangen was het niet nodig om verkiezingen te houden. Met ingang van het nieuwe 
schooljaar komt Elvira Könst ons team versterken. De voltallige MR-geleding 2017-2018 ziet er als volgt uit: 
 
Oudergeleding: 
Yvette Bos          (moeder van Floris – Herten en Lara- Duiven) 
Nicole Bruitzman (moeder van Joris - Fazanten en Julius - Boomhut) 
Elvira Könst  (moeder Timo - Duiven en Wessel - Herten) 
Teamgeleding: 
Ineke Nederveen stamgroepleidster Duiven en Fazanten 
Clementia Herman stamgroepleidster Kukeluusjes en Vlinders 
Willeke Kersbergen Intern begeleidster 
 
Inmiddels hebben wij afscheid genomen van Iris van Scheppingen en Jorieke Thomas die hun 3 jaar als MR-lid 
hebben volbracht. Wij danken hen hartelijk voor hun inzet! 
 

Even voorstellen: 
Beste ouders, 
 
Mijn naam is Elvira Könst en vanaf heden/het nieuwe schooljaar zal ik een overstap maken van de OV naar de 
MR. Wij zijn met ons gezin twee jaar geleden in Nunspeet komen wonen, vooral omdat we dit zo’n mooie en 
rustige omgeving vinden! Samen met mijn man Andre hebben we drie kinderen: Joy van 11 die aankomend jaar 
alweer van school af gaat richting het CCNV in Harderwijk, Wessel van 9 in de Mussen en Timo van 7 in de 
Duiven.  

Een goede en vooral veilige leeromgeving voor de kinderen vind ik van groot belang, zoals wij dat ongetwijfeld 
allemaal belangrijk vinden voor onze kinderen. Ik ben blij dat ik op deze manier daar een bijdrage aan kan 
leveren en zal dat met veel enthousiasme doen!  

Elvira 

Sollicitaties; 
Afgelopen weken hebben enkele leden van de MR zitting genomen bij de sollicitatiegesprekken voor de diverse 
openstaande vacatures. Inmiddels zijn alle vacatures voor de stamgroepleiders ingevuld. Tevens hebben er een 
aantal gesprekken plaatsgevonden voor de vacature van directeur. Tot op heden zijn hier nog geen geschikte 
kandidaten uit naar voren gekomen en wordt de sollicitatieprocedure direct na de zomervakantie voortgezet.     
 

Inbreng ouders; 
Als MR vinden wij het erg belangrijk dat ouders zaken m.b.t. het reilen en zeilen op de school met ons delen. 
Zowel positief als negatief. Wij maken alles graag bespreekbaar.  Schroom dus vooral niet om één van ons aan 
te spreken of om binnen te lopen. 
 
 

 
Nieuwsbrief van de MR voor ouders/verzorgers 

● Contact: mrfranciscusschool@outlook.com ● 

● Berenbosweg 25, 8071 DX Nunspeet ● Postbus 73, 8070 AB Nunspeet ● 

● Website: www.franciscus-nunspeet.nl ● 
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Contact; 
 
Tot zover de laatste MR-praat van dit schooljaar. Wij hopen dat u zich een beeld kunt vormen van het reilen en 
zeilen van de MR. Mocht u vragen en/of suggesties hebben voor de MR dan kunt u dit laten weten aan de leden 
van de MR of een mail sturen aan:   

 
mrfranciscusschool@outlook.com 

 
Wij wensen u alvast een prettige vakantie! 
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