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Verkiezing oudervertegenwoordiger voor de MR:
Elke school heeft een MR waarin ouders (oudergeleding) en
leerkrachten (personeelsgeleding) meepraten over schoolbeleid. De
MR geeft advies en moet instemming verlenen als de school beleid
wil veranderen. Daarnaast heeft de MR een controlerende functie.
Zo bespreekt de MR o.a. het jaarplan, de begroting en het
formatieplan. Eigenlijk kun je stellen dat de MR gaat over het hele
reilen en zeilen op de school. De MR gaat niet over het organiseren
van schoolactiviteiten, hiervoor is de Ouderraad. De MR vergadert
ongeveer 8 keer per schooljaar en neemt ook deel (door
afvaardiging) aan de GMR van Stichting BOOM.
MR lid ben je voor bepaalde tijd (3 jaar). Voor het volgende
schooljaar (2021-2022) komt er een positie vrij in de Oudergeleding
((O)MR) Heb je interesse om deel te nemen aan de MR? Ben je in
staat om met een overkoepelende en objectieve blik te kijken naar
de beleidsmatige aspecten op de Vonder? Grijp dan nu je kans en
stel je verkiesbaar. Jezelf verkiesbaar stellen kan door je aan te
melden via mr.devonder@stgboom.nl onder vermelding van
‘kandidaat (O)MR’. Schrijf in je aanmelding in het kort iets over jezelf
met daarbij een (pas)foto. Dit stukje zal (met foto) worden gebruikt
in de voorstelronde voor verkiesbare kandidaten welke
gecommuniceerd zal worden in de nieuwsbrief van 27 mei.
We zien je aanmelding graag verschijnen….
Namens de MR,

Kalender:
Wiljon Brouwers (Voorzitter)

Corona-maatregelen:
Opschalen: zorg-lln / koelkasten / …

Vr

30-4

Start meivakantie

Ma

17-5

We beginnen weer!

Wo

19-5

OR-vergadering

Vr

21-5

Sport-4-Kids:
groepen 5 t/m 8

Ma

24-5

2e Pinksterdag:
vrije dag

D0

27-5

Nieuwsbrief 22
verschijnt

Melden positieve Corona-testuitslag:
In de afgelopen weken hebben we te maken gehad met enkele positief geteste leerlingen op het Corona-virus. Mocht dat in de
komende periode weer voorkomen dan willen we u vragen om dit z.s.m. te laten weten aan de leerkracht van uw kind. Zodoende
kunnen we snel alle leerlingen en ouders uit de betreffende groep informeren met name als het gaat om de opvang thuis.
Hopelijk is het niet meer aan de orde maar mocht het wel zo zijn, snel doorgeven s.v.p.!

Uitnodiging Webinar ‘Gamen: in balans’:
Zie bijlage vanuit de GGD.

We wensen iedereen een fijne meivakantie:

Veel groeten,
team basisschool de Vonder

