
Nieuws van de MR 18 april 2013 

 

Formatie schooljaar 2013/2014: 

Dannis heeft in de vergadering van 18 april aangegeven dat het nog niet duidelijk is hoe de formatie 

en daarbij de indeling van de klassen voor schooljaar 2013/2014 eruit gaat zien. Er vinden nog 

gesprekken plaats met leerkrachten. Dannis hoopt dat hij hier zo spoedig mogelijk meer duidelijkheid 

over kan geven aan alle leerkrachten en  ouders/verzorgers van de leerlingen. 

 

Kerst/paasviering: 

In de laatste MR vergadering hebben we gesproken over de indeling van de kerst/paasviering. Enkele 

ouders/verzorgers hadden aangegeven dat ze  iets  ‘missen’ vooral rond de kerstviering als hun 

‘bouw’ niet aan de beurt is. Over de inhoud van de vieringen is de oudergeleding  erg enthousiast. 

Vandaar ook de vraag vanuit de oudergeleding  om als gehele school een gezamenlijke viering van de 

gehele school in bv een kerkgebouw te organiseren. We nemen als school dit voorstel in overweging. 

 

GMR zaken: 

Er is overleg geweest binnen de GMR. Daarin bleek dat de prognoses een flinke terugloop laten zien 

in leerlingen. Dit is niet door natuurlijk verloop op te vangen. De komende tijd wordt door Dannis en 

het MT nagedacht hoe ouders geïnteresseerd raken in onze school.   

Er is een avond van  een klankbordgroep geweest met daarbij  ook enkele ouders/verzorgers van de 

Sjaloomschool. Dit werd als heel positief ervaren door de aanwezigen. Binnen de klankbordgroep 

gaven ouders/verzorgers aan wat zij belangrijk vonden voor een school. Soms zijn dat beduidend 

andere zaken dan wat we als school belangrijk vinden. Dannis bekijkt of een klankbordgroep in de 

toekomst ook binnen de Sjaloomschool haalbaar kan zijn. 

 

Meerscholendirecteur: 

Vanuit de MR hebben we aangegeven dat ouders tevreden zijn over het nieuwe concept van de 

M.S.D. (=meerscholendirecteur). Ouders ervaren dat Dannis laagdrempelig is, waren positief over het 

nieuwe concept van de ouderavond en over het voorstellen van de directeur aan het begin van het 

schooljaar.  

 

Vakantierooster: 

Het vakantierooster voor het schooljaar 2013/2014 wordt goedgekeurd door de MR.  

 

Pesten: 

Verder wordt er binnen de MR gesproken over de aanpak van pesten binnen de Sjaloomschool. Er 

wordt individueel  door de leerkracht adequaat gereageerd. Meestal gebeurt dit wel pas als er wat 

aan de hand is.  Binnen de Sjaloomschool wil Dannis  preventief aan de slag met SoVa. 

 

Samenwerking muziekschool/ sportvereniging: 

De oudergeleding vraagt zich af of er op de Sjaloomschool nog een samenwerking is tussen 

muziekschool en/of sportvereniging. Dannis heeft aangegeven dat dit er op dit moment niet is maar 

wil hier wel over nadenken.  

 

Volgende MR-vergadering: 



De volgende MR-vergadering is op donderdag 13 juni 2013. Indien ouders/verzorgers zaken hebben 

die ze binnen de MR besproken willen hebben dan kunnen ze dit altijd aan de oudergeleding 

aangeven. Dit zijn Jolanda Hinsenveld, Jan Lubbers of bij Bertine Lohuis. Ook kunt u uw vragen  

mailen naar info@sjaloomschool.com 

 

Nieuws van de MR is ook altijd na te lezen via de website van de Sjaloomschool. 

Namens de MR, Bertine Lohuis 
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