
Medezeggenschapsraad 
 
Iedere school heeft een MedezeggenschapsRaad (MR). De MR adviseert over beleid op school, o.a. 
personeelsbeleid en onderwijsbeleid. Hieronder vallen geen individuele klachten. 
De MR praat over alles wat met school te maken heeft. Ook kan een MR gevraagd of ongevraagd een 
standpunt kenbaar maken. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming 
vragen aan de MR, voordat er een besluit wordt genomen. 
 
De MR op ds. W.E. den Hertogschool bestaat uit 4 personen: 
2 leerkrachten (personeelsgeleding):  
- Juf Jacqueline van Roosmalen; 
- Juf Jenna Louwe; 

2 ouders (oudergeleding) 
- Esmeralda Massa; 
- Sabine Vlierhuis; 

De directeur en/of adjunct-directeur is/zijn er een gedeelte van de vergadering bij als adviserend lid. 
 
De MR: 
- bevordert openheid en onderling overleg op de school; 
- waakt voor discriminatie en gelijke behandeling; 
- doet verslag van de werkzaamheden en overlegt met andere geledingen op school. 

De MR houdt gemiddeld 1x per 6 weken een vergadering. Op de MR agenda zullen voornamelijk de 
volgende punten staan: onderwijsinhoudelijke onderwerpen, ouderbetrokkenheid en begroting en 
besteding van budget. 
 
Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om een MR-lid aan te spreken. Wij zijn er voor u! 
Of mail naar: mrdenhertogschool@gmail.com 
 

Graag stellen wij ons aan u voor 
 
Jacqueline van Roosmalen 
Ik ben Jacqueline van Roosmalen. Sinds twee jaar werk ik met veel plezier op de ds. W.E. den 
Hertogschool. Hiervoor was ik jarenlang werkzaam op een andere school. Ik geef les aan groep 4. 
Aarzel niet om met uw vragen de MR te benaderen.  
 
Jenna Louwe 
Ik ben Jenna Louwe en juf van groep 6. Ik werk nu bijna drie jaar op de W.E. den Hertogschool en ik 
heb enorm veel zin om in de MR te starten. Naast het lesgeven, focus ik ook op het sociaal-
emotioneel leren op school, in verschillende ontwikkelteams. Mocht u tegen vragen aanlopen, kunt u 
me altijd opzoeken! 
 
Esmeralda Massa 
Ik ben Esmeralda Massa. Mijn man en ik hebben drie kinderen; twee zonen en een dochter. Mijn drie 
kinderen zitten op Ds. W.E. den Hertogschool. 
Ik werk in het onderwijs en heb daardoor affiniteit met het vak. Ik vind het interessant om te praten 
over het schoolbeleid van ds. W.E. den Hertogschool en mee te denken in oplossingen, waarin de 
kinderen centraal staan.  
Als MR-lid zal ik advies geven en sparren over wat voor onze kinderen belangrijk is. Een prettige 
samenwerking tussen school, ouders en kinderen stimuleert en motiveert uw kind om met plezier 
naar school te gaan en geeft u als ouder/verzorger het vertrouwen in de school. Wanneer u op 
schoolniveau ergens mee zit, kunt u dit aan ons laten weten via de e-mail 
(mrdenhertogschool@gmail.com) of u kunt ons aanspreken op het plein. Wij bespreken het dan 
tijdens de MR-vergadering en zullen hier op een secure manier mee omgaan.  

mailto:mrdenhertogschool@gmail.com
mailto:mrdenhertogschool@gmail.com


 
Sabine Vlierhuis 
Mijn naam is Sabine Vlierhuis en ik ben moeder van twee dochters. Beide kinderen gaan naar de W.E. 
den Hertogschool. Ik ben werkzaam als advocaat en om mijn steentje bij te dragen heb ik mij 
aangemeld voor de MR. Ik sluit mij graag aan bij hetgeen Esmeralda Massa hiervoor geschreven 
heeft. U kunt mij benaderen met uw vragen, zorgen of opmerkingen en Esmeralda en ik zullen het 
bespreken in de MR.   
 
 

 
Van links naar rechts: Esmeralda Massa, Sabine Vlierhuis, Jenna Louwe en Jacqueline van Roosmalen 


