Nieuwsbrief MR september 2019
Nieuw schooljaar
Een nieuw schooljaar en een nieuwe samenstelling van de MR. Zo hebben wij op ons eerste
vergadering Diede Hofstee en Rianne Heetebrij als nieuwe MR-leden verwelkomd. Ook zijn de
vergaderdata door iedereen in de agenda gezet, te weten 21 januari, 24 maart, 26 mei en 16 juni.
Nog ver in het verschiet maar aan het eind van dit schooljaar zullen Joke Hoentjen en ikzelf afscheid
nemen van de MR. Tegen die tijd zijn wij op zoek naar twee nieuwe leden, volgend jaar zal een
officiële oproep hiertoe worden gedaan. Maar wil je alvast een keer een overleg bijwonen om te zien
wat de MR doet, neem dan contact op met ons. Dit kan via ons nieuwe mailadres
mr.obsdezwaluw@opohvt.nl

Activiteitenplan
Vorig jaar zijn een aantal MR leden erg druk geweest met het opstellen van een activiteitenplan. Op
dit moment wordt hier de laatste hand aan gelegd. Het activiteitenplan zal eerdaags in zijn geheel te
lezen zijn op de website van de Zwaluw. Alvast even kort het wie, wat en hoe van de MR
Wie zijn wij
Wij zijn een MR die verantwoordelijkheid draagt voor de belangen van kinderen, personeel en
ouders van “obs de Zwaluw”.
Wat doen wij
Wij toetsen beleid aan de hand van wet- en regelgeving, kijkend door de bril van kinderen, personeel
en ouders.
Hoe doen wij dat
Wij zijn een MR die met diverse betrokkenen respectvol wil samenwerken door middel van heldere
regels en open communicatie.

Doelen van de MR voor het schooljaar 2019/2020
Doelen van de MR voor het schooljaar 2019/2020:
•
•
•
•
•

Invoeren/handhaven activiteitenplan M.R.
Scholing nieuwe M.R. leden, zowel ouder als teamgeleding
Schoolbeleid voorrang geven op (tijdelijke) huisvesting.
Bijwonen van vergaderingen leerlingenraad (een MR lid bij elke vergadering)
Contacten onderhouden met anderen verloopt via de omschreven werkwijze zoals opgenomen
in het activiteitenplan.

Verkeersveiligheid
Op het moment van het schrijven van de nieuwsbrief is er ook een artikel op het Maarkelsnieuws
over de verkeersveiligheid gepubliceerd. Want optimaal is de verkeersveiligheid nog niet. Gelukkig
hebben meerdere ouders zich aangemeld, maar extra ouders zijn zeker welkom. Dus ben jij het
ermee eens dat de verkeersveiligheid niet optimaal is , werk ook zelf mee om deze veiliger te
krijgen. Dit kan door je aan te melden als verkeersbrigadier. Je wordt in overleg ingeroosterd tot aan
het eind van het schooljaar. En vanzelfsprekend, geef zelf het goede voorbeeld

Kleine schoolgids
Deze is ter goedkeuring voorgelegd aan de MR en vervolgens ook goedgekeurd. De meest recente
schoolgids vind je binnenkort terug op de site van de Zwaluw.

Afscheid en nieuwe samenstelling MR en GMR
Wij hebben aansluitend na onze vergadering afscheid genomen van Geert Relker, Robin Peters en
Marianne Mensink. De nieuwe samenstelling van de MR lees je hieronder.

Oudergeleding:
•
•
•
•

Belia Hylkema (voorzitter)
Karin Schorfhaar (secretaris)
Joke Hoentjen (lid)
Hermi Kottelenberg (GMR lid)

Teamgeleding:
•
•
•
•

Anita Wissink (lid/notulist)
Carmen Coobs (lid)
Diede Hofstee (lid)
Rianne Heetebrij (GMR lid)

GMR. Een bestuur met meerdere scholen, zoals OPO HvT, heeft ook een Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad. Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken. Het gaat om
onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van een
schoolbestuur. Hierin zitten van elke school twee vertegenwoordigers. Vanuit onze MR nemen
Hermi en Rianne deel aan de GMR vergaderingen.. Zodat wij ook op de hoogte zijn, meedenken en
waar nodig advies kunnen geven over het beleid dat OPO voert. Beleid welke effect kan hebben op
het onderwijs dat aangeboden wordt door de Zwaluw.

Meedenken of ideeën?
Wil je meer weten, heb je een idee, spreek één van de MR leden aan of mail ons
mr.obsdezwaluw@opohvt.nl
Belia Hijlkema
Voorzitter MR

