NIEUWSBRIEF MR
VACATURE MR
Wij zijn op zoek naar een nieuw en enthousiast MR lid die functie van secretaris op zich wil nemen.

•
•
•
•
•
•

De MR bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten. Als MR leden denken wij mee over het beleid van
school. Wij hebben meestal een adviserende, maar soms ook een beslissende rol in beleidszaken.
Een aantal voorbeelden die besproken kunnen worden in de MR en waar je dan als ouder
instemmingsrecht over hebt:
vaststelling van de onderwijstijd
vaststelling van de schoolgids
de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussen schoolse opvang
vaststellen of wijzigen van een schoolreglement
vaststellen van het schoolplan en zorgplan
formatie

•
•

Ook worden er verschillende onderwerpen besproken die de MR aan de directie kan voorleggen als
advies. Denk hierbij aan:
de verkeersveiligheid rond de school
omgaan met pestgedrag (het pestprotocol)
Als MR lid zit je namens de ouders van de school en het is van belang om te weten wat er onder
ouders speelt. Andersom worden wij ook door de directie bijgepraat over belangrijke zaken die er
spelen. Op dit moment is dat bijvoorbeeld de nieuwbouw. Nieuwsgierig of aanmelden? Neem
contact op met een van de leden of stuur een mail naar mr@obsdezwaluw.nl

Aftredend lid
Ons MR lid, Annemieke Wassink treed, nu ook haar zoon naar het voortgezet onderwijs gaat, af als
MR lid. Annemieke heeft vele jaren in de MR gezeten en heeft vanuit haar eigen werk in het
onderwijs veel deskundigheid ingebracht. Bij deze willen wij Annemieke nogmaals bedanken voor
haar jarenlange inzet als actief MR-lid. Annemieke BEDANKT!

Wereldoriëntatie maar dan anders
Zoals in de vorige nieuwsbrief al vermeld stond hebben scholen de mogelijkheid om de verplichte
kerndoelen van elk vak op eigen wijze in te vullen. Voor een aantal vakken zoals Taal en Rekenen zijn
er vaste lesmethodes. De komende 3 jaar zullen een aantal leerkrachten de kerndoelen van
Wereldoriëntatie op hun eigen wijze gaan uitwerken in het KIK programma. Kinderen laten leren en
ervaren vanuit hun eigen nieuwsgierigheid waarbij toch alle kerndoelen aanbod komen is het doel.
Als MR zijn wij hier enthousiast over.

Formatie
De MR heeft het voorgestelde formatieplan goedgekeurd. Inmiddels is de formatie ook aan alle
ouders verstuurd.

Evaluatie Chromebooks
Kinderen en leerkrachten zijn blijvend enthousiast over het gebruik van de Chromebooks. Een deel
van de lessen waaronder taal gaat via de Chromebooks. Dit betekent dat er in korte tijd meer
aangeboden kan worden en er meer tijd voor herhaling is. Lesstof blijft daardoor beter hangen. Ook
het meekijken / nakijkwerk door de leerkracht is sneller en effectiever. Daarnaast blijven de
leerlingen ook gewoon schrijven in een schrift, zodat het handschrift ook netjes blijft.

Fijne vakantie
Wil je meer weten , spreek een van de MR leden aan of mail ons mr@obsdezwaluw.nl
Voor nu wensen wij iedereen alvast een hele fijne zomervakantie toe.

Belia Hijlkema
Voorzitter MR

