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Medezeggenschap
sraad (MR)

De medezeggenschapsraad
(MR) van onze school heeft
plaats voor een nieuw lid van de
oudergeleding. De MR is daarom
op zoek naar een gemotiveerde
ouder die zich beschikbaar wil
stellen voor deze vacature.
Wat is een MR?
Iedere school heeft een
medezeggenschapsraad. De MR
praat mee over allerlei
onderwerpen die met onze
school en het onderwijs te
maken hebben. Samen
verbeteren we de kwaliteit van
het onderwijs, de voorzieningen
in het gebouw en de
arbeidsomstandigheden. De MR
is daarmee dus iets anders dan

de oudervereniging, die het
team ondersteuning biedt bij
het organiseren van allerhande
activiteiten op de school.
Bij ons op school bestaat de MR
uit drie ouders en drie
personeelsleden. Binnen de
oudergeleding van de MR is,
vanwege het vertrek van de
voorzitter aan het eind van dit
schooljaar, één plaats
beschikbaar.
Welke bevoegdheden heeft een
MR?
De MR heeft een belangrijke rol
binnen de organisatie. Bij veel
beslissingen die het bestuur of
de directie moeten nemen zijn
ze verplicht eerst de ouders en
het personeel te raadplegen.
Dat moet gebeuren via de MR,
zo is geregeld in de Wet
Medezeggenschap op Scholen
(WMS).
Er zijn verschillende soorten
beslissingen:
-

-

-

die waarover de MR
eerst advies moet
geven;
die waarvoor
instemming van de MR
vereist is;
die waarover de
schoolleiding alleen de
MR hoeft te informeren.

De MR functioneert daarbij als
klankbord en sparringpartner
voor het team en de directie en
heeft ook de mogelijkheid om
relevante onderwerpen aan de
orde te stellen, die voor de

school en de kinderen van
belang zijn.
Wat levert zitting in de MR u
op?
Zitting nemen in de
medezeggenschapsraad is voor
ouders vrijwilligerswerk. U doet
kennis op over de achtergrond
van de school van uw kind(eren)
en de schoolorganisatie. U kunt
meedenken en in sommige
gevallen ook meebeslissen over
de koers van de school en krijgt
daarbij inzicht in de uitdagingen
die spelen bij onderwerpen als
huisvesting, overheidsbeleid,
schaarste leerkrachten en
natuurlijk heel recent de invloed
van Corona op het onderwijs.
MR-leden hebben recht op
scholing over de regels en
praktijk van medezeggenschap.
Wat vragen wij van u?
- Interesse in
schoolbeleid en
schoolregels;
- Affiniteit met
vergaderen en het
voorbereiden van
vergaderingen (lezen
van stukken);
- Aanwezigheid bij de
MR-vergaderingen
(ongeveer 1x per 6
weken; totaal 6 keer per
schooljaar;

-

-

vergaderingen beginnen
om 19:45 en duren
meestal tot 21:00 uur,
soms iets langer
afhankelijk van aantal te
bespreken
onderwerpen);
Een kritische én open
houding.

Lijkt het u wat om de MR te
komen versterken?
Stuurt u dan uiterlijk 26 maart
2022 per mail een korte tekst
(ca 10 regels)
naar mr.hetveer@liemersnovu
m.nl waarin u zich presenteert.
Indien er meer kandidaten zijn
dan beschikbare plaatsen dan
zal er een verkiezing zijn waarbij
alle ouders een stem kunnen
uitbrengen op hun kandidaat.
Wilt u eerst met iemand uit
onze MR praten, voordat u
besluit zich kandidaat te stellen?
Neem dan contact op met
Jeroen Wolffensperger, Marjan
van Huet of Asja Staring uit de
oudergeleding van de MR.
Het nieuwe lid kan dit jaar al
aansluiten bij de laatste twee
vergaderingen van dit schooljaar
op 24 mei en 14 juni.

Corona

maatregelen en
zelftesten

Zoals u weet worden per 25
februari de Corona maatregelen
losgelaten. Voor onze school

betekent dit dat de kinderen van
groep 6 t/m 8 en volwassenen
geen mondkapjes meer hoeven
te dragen in school. Ook is het
niet meer noodzakelijk om 1,5
meter afstand van elkaar te
houden.
In de ochtend willen we graag
dat de kinderen zelfstandig naar
binnen komen. De leerkrachten
van de kleutergroepen staan in
de ochtend buiten. Mocht het
noodzakelijk zijn een leerkracht
te spreken dan is dat uiteraard
mogelijk. Wel willen we u
vragen dit zoveel mogelijk na
schooltijd te doen.
De kinderen van groep 6 t/m 8
krijgen om de paar weken
zelftesten mee naar huis. Mocht
u voor uw kinderen die in de
lagere groepen zitten ook
zelftesten nodig hebben, dan
kunt u deze op school ophalen.
We geven de zelftesten voor de
kinderen van groep 1 t/m 5
alleen mee aan de ouders en op
verzoek van de ouders.

Museumochtend en
koffieuurtje

Doordat na de voorjaarsvakantie
weer van alles mogelijk is willen
we de geplande
museumochtend op donderdag
24 maart gewoon door laten
gaan. Vanaf 8.15 – 8.45 uur is
het mogelijk om op school te
komen, waarbij uw
zoon/dochter u kan vertellen
wat we op school zoal doen.
Aansluitend aan de
museumochtend is er een
koffieuurtje in de teamkamer.

Mocht u iets kwijt willen, iets
willen vragen of bent u
benieuwd waarom iets op een
bepaalde manier gebeurt op
school, dan kunt dat tijdens het
koffieuurtje bij de directie
neerleggen.

Herinnering
betaling

ouderbijdrage
In nieuwsbrief 9 van 28-01-2022
heb ik u verzocht de
ouderbijdrage voor het
schooljaar 2021/2022 van
€30,00 te voldoen. Inmiddels is
voor een groot aantal leerlingen
de ouderbijdrage betaald. Dank
daarvoor!
Helaas is nog niet voor alle
leerlingen betaald. Mocht u de
ouderbijdrage nog niet betaald
hebben, dan verzoek ik u
vriendelijk om vóór 15 maart
2022 alsnog de ouderbijdrage
van € 30,00 te voldoen.
IBAN: NL61 INGB 0001 6107 71
T.n.v. Ouderbijdrage PC Basisschool
Het Veer
O.v.v. de naam van uw kind
Indien u vragen heeft met
betrekking tot de (hoogte van

de) bijdrage, dan wel inzage wilt
hebben in de begroting
2021/2022, dan kunt u contact
opnemen met de
Penningmeester van de
Oudervereniging.
Ook kunt u de directeur van de
school, Gerard Smidts, hierover
benaderen.
Met vriendelijke groet,
Kevin Meijer
Penningmeester
Oudervereniging basisschool
Het Veer

Roefeldag 2022
Nadat twee keer achter elkaar
de Roefeldag niet door kon gaan
is de knoop doorgehakt en is er
een start gemaakt met de
organisatie van de Roefeldag
2022. Zoals het er nu uitziet zal
de Roefeldag plaatsvinden op
zaterdag 2 juli.

