Profiel MR kandidaat
Taak: personeelsgeleding, voorzitter.
Wie ben ik?
Mijn naam is Laura Vlekken, ik ben 31 jaar en ik woon in Vlijmen.
Beroep
Na de pabo kreeg ik de kans om te starten op de Lambertusschool in
Haarsteeg, daar heb ik 2 jaar gewerkt in groep 1/2 . Inmiddels werk ik
voor het achtste jaar op Het Kompas in Nieuwkuijk en heb ik de
verschillende groepen mogen onderwijzen. Gestart in groep 6, 2 jaar
groep 1/2 en vervolgens 3 jaar groep 4. Dit schooljaar geef ik les aan
groep 8.
Vrije tijd
In mijn vrije tijd sport ik graag. Ik doe aan bootcamp en hardlopen. Ook vind ik het leuk om doelen
voor mezelf te stellen en aan wedstrijden deel te nemen. Rustigere activiteiten in mijn vrije tijd zijn
lezen, porselein beschilderen, series en films kijken. Ook reis ik graag.
Waarom wil ik in de MR zitting nemen
Ik wil graag een bijdrage leveren aan een prettige schoolomgeving voor de leerlingen en een prettige
werkomgeving voor collega’s. Door zitting te nemen in de MR kan ik opkomen voor de belangen van
beide partijen. Daarnaast vind ik het fijn om te weten wat er leeft bij de ouders, via de MR kan ik
direct met onze achterban in gesprek: de ouders van onze school.
Wat wil ik met de MR bereiken
Wat ik graag met de MR wil bereiken is dat we een duidelijke positie binnen de school in kunnen
nemen. Dat het duidelijk is wat de MR is en wat we kunnen bereiken. De MR heeft een adviserende
rol en mag over de verschillende onderwerpen meepraten. Deze kansen moeten we als leerkrachten
en ouders benutten zodat we als partners samen om de kinderen heen kunnen gaan staan en
leerlingen van onze school een zo optimaal mogelijke kans op leren kunnen bieden.

