De medezeggenschapsraad
Zoals alle scholen heeft ook Al Qalam een medezeggenschapsraad (MR). Dit is de raad
die vormgeeft aan de wettelijk verplichte samenwerking tussen school en ouders.
De leden van de medezeggenschapsraad worden gekozen door alle ouders of personeel van
de school. Leden van de medezeggenschapsraad vertegenwoordigen daarmee hun
eigen achterban. Bij ons bestaat de MR uit 5 leden, we maken onderscheid tussen de
oudergeleding en de personeelsgeleding. De medezeggenschapraad kan en mag meepraten
over het beleid op school. Wij adviseren de directie, denken mee aan het lange termijnplan
en zorgen ervoor dat wij gezamenlijk alleen het beste voor de school voor elkaar krijgen.
De oudergeleding wordt gekozen door de ouders. De zittingsduur is drie jaar en mag 1 maal
met drie jaar worden verlengd. Namens de ouders neemt Said Belhassan deel aan de MR als
voorzitter en Aziza Azaaj als lid.
De personeelsgeleding wordt afgevaardigd vanuit het team. Ook hier is de zittingsduur
minimaal drie jaar. Namens het team zitten Ouaifa Bouchama, Faouzia El Hachmi Stitou en
Merjem el Kasimi in de MR.
Mocht u een vraag willen stellen aan de MR, dan kunt u een mail sturen naar mr@alqalam.nl
In de vergaderingen, ongeveer vier per jaar, bespreken we zaken die van belang zijn voor de
school. Denk bijvoorbeeld aan het schoolplan, het formatieplan, het personeelsbeleid, de
schoolgids en de veiligheid in school. De MR behartigt de belangen van ouders, kinderen en
het team. In alle zaken die de school aangaan kan de raad gevraagd en ongevraagd advies
uitbrengen aan het schoolbestuur. In het medezeggenschapsreglement is vastgelegd voor
welke zaken de raad adviesrecht heeft en voor welke zaken het bestuur de instemming van
de raad, van de ouder- of personeelsgeleding nodig heeft, voordat het een voorgenomen
besluit kan uitvoeren.
Data vergaderingen 2019/2020
-

Donderdag 26 september om 17.30 uur
Donderdag 28 november om 17.00 uur
Donderdag 20 februari om 17.30 uur
Donderdag 4 juni om 17.30 uur

Even de MR leden voorstellen:
Said Belhassan: Ik ben al geruime tijd voorzitter van de MR en de GMR (MR van beide
scholen: Gouda en Alpen a/d Rijn). Ik ben 46 jaar en vader van drie kinderen en woon in
Gouda. Ik heb 2 kinderen die op Al Qalam hebben gezeten en heb nog 1 kind dat in groep 3
zit. In mijn werkzame leven ben ik algemeen directeur van de Ahold Delhaize Coffee
Company. Dit is een bedrijf dat koffie inkoopt, brand en verpakt voor de supermarkten in
heel Europa. Ik ben sinds het begin van de ontwikkeling van Al Qalam betrokken geweest. Ik
vind het belangrijk om de belangen van de ouders, kinderen en school goed te
vertegenwoordigen in de MR.

Merjem el Kasimi: Ik ben 33 jaar jaar en moeder van twee kinderen. Ik heb pabo gestudeerd
aan de Haagse hogeschool en na mijn stages ben ik op al Qalam blijven werken. In het
dagelijks leven doe ik vrijwilligerswerk bij de stichting ‘T huis van Noord’ in Schoonhoven. Zij
zetten zich in voor de leefbaarheid in de wijk.
Verder ben ik al een aantal jaar actief in de MR als secretaris. Naast mijn taken als leerkracht
en vertrouwenspersoon vind ik het erg belangrijk om mee te denken over de school. Waar
staan we nu? Hoe gaan we verder ect. Als MR-lid ben je een belangrijk factor voor zowel de
ouders als het personeel. Dat maakt deze taken heel waardevol.
Aziza Azaaj:
Ik zit als een van de ouders in de MR. Ik ben moeder van 3 kinderen. Alle drie de kinderen
zitten op Al Qalam. Als ouders vinden we het allemaal belangrijk dat onze kinderen op een
goede school zitten. Wat houdt dat voor de ouders nu precies in, een goede school voor
onze kinderen? Wat kan de school hieraan bijdragen en wat kunnen wij als ouders hier aan
bijdragen? Ik denk dat het vooral heel erg belangrijk is dat het een samenwerking tussen
school en de ouders moet zijn. Hopelijk kan (o.a) ik, met jullie input een steentje bijdragen
aan deze samenwerking. Ik doe hierbij dan ook een beroep op de ouders: schroom niet om
mij aan te spreken!
Ouaifa Bouchama:
Ik ben Ouaifa en moeder van twee pubers. Op Al Qalam verzorg ik de godsdienstlessen van
de groepen 1 t/m 4, 7 en 8. Ik ben actief in de KIVA-commissie en vertrouwenspersoon voor
het personeel, de kinderen en de ouders.
Mijn deelname aan de MR is om de stem van het personeel te vertegenwoordigen. We
praten met elkaar over de beslissingen die de school neemt en nemen hier ook een
beslissende rol in. Wil je meer informatie, dan kun je mij altijd aanspreken!
Faouzia El Hachmi Stitou:
Mijn naam is Faouzia El Hachmi Stitou. Ik ben 39 jaar oud en moeder van 2 kinderen. Ik ben
vanaf de start van de school werkzaam op Al Qalam. Ik heb tot 2 jaar geleden voor de groep
gestaan. Nu doe ik intern begeleiding van groep 3 t/m 5.
Ik zit in de MR als penningmeester omdat ik het belangrijk vind om betrokken te zijn bij het
beleid dat gevoerd wordt op school. Ik vind het de verantwoordelijkheid van de directeur,
leerkrachten en ouders samen om ervoor te zorgen dat de organisatie op school goed
geregeld is, zodat de kinderen een prettige tijd op school hebben. Daar wil ik graag op deze
manier mijn steentje aan bijdragen

Met vriendelijke groet,

De MR van Alqalam

