
Van de MR. 
 
Woensdag 11 januari jl. was er een MR-vergadering. 
 
Hieronder een samenvatting van de hoofdpunten. 
 
Schoolarts: 
De GGD heeft aangegeven, dat de ouders van de leerlingen in groep 2 niet meer mee mogen 
naar het onderzoek. Hierop zijn veel negatieve reacties gekomen van ouders. Ouders vinden 
het onbegrijpelijk dat de jonge kinderen voor het eerst alleen naar de schoolarts moeten. 
Vanuit onze MR is de klacht doorgegeven aan de GMR zodat de GMR een gezamenlijk 
standpunt kan in nemen namens alle scholen van de vereniging. 
De GMR heeft als antwoord van de GGD gekregen dat de ouders een klachtenformulier 
kunnen invullen. Verder neemt de commissie Zorg van de GMR dit punt mee naar het Zorg 
Advies Team. Hierin wordt besproken hoe nu verder te gaan. 
 
Ouderavond:  
De ouderavond wordt verschoven naar 20 maart. 
Het onderwerp van deze avond zal in het teken staan van eten, spelen en bewegen. Iedere 
ouder wil graag dat zijn of haar kind(eren) goed eten, ervan genieten en zich ‘letterlijk’ lekker 
in hun vel voelen. In de beginjaren is men vooral bezig met of hun kind wel voldoende eet, 
alle benodigde voedingsstoffen binnen krijgt, terwijl op latere leeftijd weer vaker zorgen zijn 
over te veel eten, met name te veel snoepen. In dit thema wordt ingegaan op een goede balans 
tussen eten en bewegen en hoe je dit als ouder bij je kind kunt sturen. 
 
Directeur functie Sjaloom: 
Henk heeft de MR meegedeeld dat hij per 1 augustus 2012 zijn functie als directeur neerlegt. 
Hij gaat de Sjaloom verlaten en wordt leerkracht aan de Morgenster. Henk wil weer zelf met 
de kinderen aan de slag en volgt nu een masteropleiding om als dyslexiebehandelaar kinderen 
te kunnen en mogen begeleiden. 
Met de bovenschoolse directeur (W. van Ginkel) zullen gesprekken plaatsvinden over hoe de 
directeursfunctie op de Sjaloom zal gaan worden ingevuld. 
 
Vakantierooster 2012-2013: 
Het vakantierooster voor schooljaar 2012-2013 is besproken en goedgekeurd. Het 
vakantierooster zal binnenkort bekend gemaakt worden in de nieuwsbrief. 
 
Oudergeleding MR: 
Erna Klaasen heeft na 6 jaar afscheid genomen van de MR. Namens de MR en Sjaloomschool 
bedanken wij haar voor haar bijdrage en inzet. Erna was namens de oudergeleding-MR 
vertegenwoordigd in de GMR. Jan Lubbers neemt deze taak over. 
Verder verwelkomen we Bertine Lohuis als oudergeleding in de MR. 
 
 
Volgende MR-vergadering: 
De volgende MR vergadering is op 20 februari 2012. 
 
 


