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Actie vaor de
kinderen van
Oekraïne

De afgelopen week hebben de
kinderen veel spullen
meegenomen naar school. Wat

geweldig om te zien hoe
betrokken iedereen is. Vandaag
zijn de spullen door ouders en
kinderen afgeleverd op het
industrieterrein in Duiven. Dit
weekend wordt alles wat is
ingezameld naar het Rode Kruis
in Polen gebracht. Bedankt
namens het Rode Kruis Polen,
de Lions Duiven en uiteraard de
kinderen van Oekraïne.

Museumochtend en
koffieuurtje

Donderdag 24 maart vindt er
voor het eerst sinds twee jaar
weer een museumochtend
plaats. 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.

Nieuwe

toiletgroepen
Afgelopen week zijn ze
begonnen met het demonteren
van de eerste toiletgroepen. Dit
betekent dat we tijdelijk minder
toiletten beschikbaar hebben
voor de kinderen. Tot aan de
meivakantie zullen we hier
enige hinder van ondervinden.
Na de meivakantie zijn alle
toiletgroepen volledig
vernieuwd.

Pasen
Op woensdag 13 april vieren wij
op school Pasen.
Wij starten deze dag met een
gezellig ontbijt in iedere klas. Dit
jaar verzorgt iedere leerling
zijn/haar eigen Paasontbijtje.
Denk hierbij aan croissantjes,
eitjes, bolletjes, drinken en
andere lekkernijen.
Vervolgens staat de gehele dag
in het teken van Pasen en zullen
er allerlei passende activiteiten
plaatsvinden.
Wij zijn heel blij dat dit ook weer
groepsdoorbroken mag, zodat
wij door de hele school samen
de verbinding kunnen zoeken en
er een geslaagde dag van
kunnen maken!
Wij hebben er zin in!

door moeten gaan en waar we
misschien beter mee kunnen
stoppen. We willen u dan ook
vragen om deze
tevredenheidspeiling voor ons in
te vullen. Zoals het er nu naar
uitziet zal de uitnodiging voor
het invullen van de peiling begin
april zijn.

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.

BOSS

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.

beweegteam
In de bijlage bij deze nieuwsbrief
vindt u een flyer voor een aantal
basketbal clinics. Mocht u
zoon/dochter hieraan mee
willen doen, dan kunt u hen
inschrijven via
www.sjorssportief.nl De eerste
clinic was helaas al afgelopen
week.

Medezeggenschap
Tevredenheids-

sraad (MR)

Elke drie jaar wordt er vanuit
onze stichting een
tevredenheidspeiling gehouden
onder alle ouders, leerkrachten
en kinderen vanaf groep 6. Als
school reflecteren we op de
dingen die we doen en proberen
we steeds weer te leren en ons
te ontwikkelen. De input van
deze tevredenheidspeilingen
geeft ons nog meer informatie
over het wel en wee op school,
bekeken vanuit verschillende
invalshoeken. Zo zullen we er
o.a. achter komen waar we mee

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.

peilingen

Herhaalde oproep

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

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.

