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 In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan de
onderstaande onderwerpen.
- vergaderdata 2022-2023
- bezetting MR
- formatie
- verkeerssituatie 
- samenwerking met de MR van de Welp

Mocht je graag iets onder de aandacht brengen of
meer informatie hebben over een onderwerp dan
kan je ons aanspreken op het schoolplein of mailen
naar mr.obsdezwaluw@opohvt.nl

 

Afgelopen vergadering is er een prestentatie
geweest over de voorlopige formatie. René heeft
ons meegenomen in de overwegingen. Het is goed
om te zien dat er geluisterd wordt naar de wens
van de leerkracht maar ook dat de ervaringen
vanuit het verleden worden meegenomen in de
besluitvorming. De officiële communicatie over de
formatie heeft u inmiddels gekregen via de mail
vanuit de directie. 

 

In juni 2022 hebben we afscheid genomen van Hermi
Kottelenberg en Diede Hofstee. Het is jammer dat ze
de MR verlaten en hebben daar ook tijdens de laatste
vergadering aandacht aan besteed en hen bedankt
voor hun jarenlange inzet. Gelukkig hebben we ook
nieuwe leden mogen verwelkomen. Marja Reilink gaat
Hermi vervangen en Adinda van Schaik neemt de
plaats in van Diede. Hieronder staat een korte
introductie van beide dames.

Mijn naam is Marja Reilink en 
ben getrouwd met Roy. Samen 
hebben we 3 kinderen,  Nienke 
gaat aan het  einde van het jaar 
de Zwaluw verlaten en Thijs en Koen hebben nog een
aantal jaren voor de boeg. Ik heb er zin in om me
verder te verdiepen in het beleid en mee te kunnen
praten over de toekomst van het onderwijs binnen
Obs De Zwaluw.

Mijn naam is Adinda van Schaik. Ik ben 30 jaar en ik
kom uit Borne. Op dit moment geef ik les aan groep
3. Dit doe ik met veel plezier. Volgend jaar zal ik bij de
MR aansluiten vanuit het onderwijsteam. 
Ik hoop dat we ook dit jaar weer
mooie stappen kunnen zetten om 
het onderwijs zo goed mogelijk vorm 
te geven. Tot ziens!

 

BEZETTING MR

FORMATIE



VERKEERSSITUATIE

Ondertussen is het IKC volledig in gebruik. Je merkt dat
er veel activiteit is tijdens de breng- en haalmomenten
van de scholen. Dit levert wel eens gevaarlijke situaties
op. Samen kunnen we dit verbeteren. We roepen jullie
op om zoveel mogelijk lopend of op de fiets te komen
en alleen te parkeren op de juiste parkeerplekken.
Door te parkeren in een bocht of op de stoep, wordt
het overzicht een stuk minder en kunnen en
gevaarlijke situaties ontstaan. Samen met de MR van
de Welp hebben we besloten om nogmaals op te
roepen om deze gevaarlijke situaties te melden. Na de
zomervakantie gaan we deze inventariseren en kijken
welke vervolgstappen we kunnen zetten om de situatie
te verbeteren.

 

 

SAMENWERKING MET 
DE MR VAN DE WELP

VERGADERDATA 
2022- 2023

 De vergaderdata van de MR voor volgend jaar zijn
vastgesteld. We vergaderen op school en deze
vergaderingen zijn openbaar. We beginnen om 19.30
uur en eindigen om 21.00 uur. Je bent van harte welkom
om de vergadering bij te wonen.

Data volgend jaar: 
20 september 2022
8 november 2022
24 januari 2023
4 april 2023
6 juni 2023

 

Afgelopen mei heeft de MR van de Zwaluw kennis
gemaakt met de MR van de Welp. Er was al lange tijd
de wens om met elkaar om de tafel te zitten,
aangezien we nu gebruik maken van dezelfde
voorzieningen. Na de voorstelronde hebben we
onderwerpen besproken die mogelijk een
gemeenschappelijk karakter hebben. Voor nu richten
we ons op de verkeerssituatie rondom de school. Een
uitgebreidere oproep vind je onder het kopje
verkeerssituatie in deze nieuwsbrief.

 


