NIEUWSBRIEF MR
Verkeersveiligheid
Dit jaar is een actief jaar voor de MR. Zoals bekend zijn wij extra alert en actief met alles rondom de
nieuwbouw en tijdelijke huisvesting. Omdat wij toch wat zorgen hadden over het verkeer en de
parkeermogelijkheden, hebben we, samen met de MR van de Welp, buurtbewoners en andere
partijen onze zorgen geuit bij de gemeente.
Hierop zijn wij door de Gemeente en schoolbesturen, samen met de buurtbewoners, uitgenodigd om
het verkeersplan verder te bespreken. Er was een duidelijke toelichting van het verkeersbureau
Goudappel Goffeng. Maar dat betekende niet dat iedereen het er mee eens was. Er werden kritische
vragen gesteld. Toch zag het plan er voornamelijk goed en doordacht uit. Om een idee te krijgen:
Het parkeren in de Fokkertstraat zal aan de andere kant van de weg gaan plaatsvinden. De kinderen
hoeven dan niet meer over te steken en staan meteen op de stoep. De rijrichting van de
Wehmekamp wordt aangepast en er komen meer parkeerplaatsen. Er wordt gebruik gemaakt van
optische middelen, zoals schoolzone palen.
Vanzelfsprekend zal het er, net als de school, mooi en strak uit komen te zien. Waar wij nog wel
aandacht voor hebben gevraagd, is voor de kinderen die van de Esch naar school gaan. Hierover zijn
door de aanwezigen suggesties aangedragen en deze worden op dit moment verder onderzocht door
de Gemeente en Goudappel Goffeng. Of en hoe dit wordt meegenomen, is nog afwachten. Dit ligt
mede aan het feit dat het buiten het directe verkeersgebied van school valt. Dat maakt dat we de
voortgang in de gaten blijven houden en wij benieuwd zijn naar de wijzigingen die er nog worden
gemaakt op het verkeersplan.

MR actief
Een ander punt waarmee we dit jaar een start hebben gemaakt, is het opstellen van een jaarplan.
Hiervoor zijn een aantal MR-leden naar een speciale studieavond van VOO (vereniging openbaar
onderwijs) geweest. VOO heeft de wettelijke kaders, rechten en plichten van de MR toegelicht en
aangegeven hoe je dit overzichtelijk in een jaarplan kan opnemen. Het voordeel hiervan is, dat zowel
de MR als de directie het hele jaar door weet welke beslismomenten eraan komen. Hierdoor kan er
tijdig informatie worden gedeeld met elkaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de formatie of het
schoolplan. We streven er naar om eind juni dit jaarplan af te hebben, zodat we er volgend
schooljaar mee kunnen werken.

Tijdelijke huisvesting
Ook dit wordt telkens besproken in ons overleg. Inmiddels ben je als ouder hier al meerdere malen
over geïnformeerd door school. Er is een draaiboek en school heeft al flink opgeruimd. Nieuwsgierig
hoe dat eruit zag, like ‘Obs De Zwaluw’ op Facebook

Meer weten? Spreek één van de MR leden aan of mail ons: mr@obsdezwaluw.nl
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Voorzitter MR

