
Van de MR. 
 
Donderdag 19 januari jl. was er een MR-vergadering. 
 
Hieronder een samenvatting van de hoofdpunten. 
 
Ouderenquête 
De resultaten van de gehouden ouderenquête zijn besproken. Veel ouders hebben het enquête 
formulier ingevuld en zijn over het algemeen zeer tevreden. 
Als aandachtspunten uit de enquête kwam naar voren “hygiëne en netheid in school”, 
“veiligheid op weg naar school” en “aandacht voor gymnastiek”. Deze aandachtspunten zijn 
besproken en daar waar mogelijk verbeterd. 
 
Ook zijn ouders tevreden over het functioneren van de MR. Wij als MR hebben het idee dat 
we de laatste jaren veel zichtbaarder zijn geworden met o.a.verslagen in de nieuwsbrief, het 
organiseren van de fietspuzzeltocht en het organiseren van de ouderavonden. 
 
In de eerst volgende nieuwsbrief zullen de resultaten van de ouderenquête bekend worden 
gemaakt. 
 
Ouderavond 
Op 15 maart a.s. zal er een ouderavond georganiseerd worden met als onderwerp “het 
stimuleren van zelfvertrouwen”. In samenwerking met de GGD zal deze avond in het teken 
staan over het bevorderen van zelfvertrouwen bij je kind. 
Via de nieuwsbrief zult u op de hoogte worden gehouden. Noteert u deze datum alvast in de 
agenda? 
 
MR-reglement 
Het MR-Reglement volgt uit de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) en wordt eens per 
4 jaar aangepast. Dit reglement beschrijft de organisatie, taken en bevoegdheden van de MR. 
De MR heeft met dit nieuwe reglement ingestemd. 
 
Vakantie rooster 
Het vakantie rooster voor volgend schooljaar (2011-2012) volgt de adviesdata 
schoolvakanties regio Noord van de rijksoverheid. De kerstvakantie wordt wel ingekort om 
ruimte voor studiemomenten onder schooltijd mogelijk te maken. 
De MR heeft met het vakantie rooster schooljaar (2011-2012) ingestemd. 
 
Aan de MR is de vraag gesteld waarom de laatste schooldag eindigt om 10.30 uur en de eerste 
schooldag na de zomervakantie om 9.30 uur begint. 

• De maandag na de zomervakantie start het Sjaloom team om het nieuwe schooljaar 
gezamenlijk te openen met gebed en bijbellezing. De kinderen komen dan om 9.30 uur 
op school. 

• De vrijdag voor de zomervakantie is een gezellige morgen maar het is moeilijk om de 
gehele morgen met leuke activiteiten te vullen en eindigt daarom 10.30 uur. 

Deze 2 morgens tellen wel als volledige morgen qua uren. Wanneer deze morgens vrij geven 
wordt, moeten er andere vakanties ingekort worden. 
 
Volgende MR-vergadering 
De volgende MR vergadering is op 30 maart 2011. 
 
 


