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Beste ouders,
Ons bereikte het droevige bericht dat de vader van Robbi en Jack afgelopen maandag is verongelukt … een vreselijk
verlies …natuurlijk zullen wij op gepaste wijze Robbi, zijn moeder en zijn broertje Jack begeleiden bij dit verlies. Mocht
u Kim, Robbi en Jack een hart onder de riem willen steken met bijv. een kaartje kunt u deze afgeven op school. Wij
zorgen dan dat dit bij Kim terecht komt.

Driedaagse
!6, 17 en 18 september gaan de kinderen van de BB en 6 kinderen uit de TB ‘op Driedaagse’ naar
Camperduin! Volgende week maandag of dinsdag krijgen alle kinderen het zgn. Driedaagse boekje mee naar
huis met daarin ook wat praktische informatie.
Neem me mee, lees me... en laat me weer zwerven.
Onze school is na een mooie zomervakantie weer geopend waardoor ook ons Kinderzwerfboekenstation weer
klaar staat voor gebruik. Iedereen is van harte welkom om een boek (kosteloos) uit te zoeken, te lezen en te
laten zwerven of weer terug te brengen. Mocht u zelf kinderboeken hebben die u wilt laten zwerven kunt u
deze inleveren bij het Kinderzwerfboekenstation. Het station staat in het halletje (rechter ingang van de
school).
Meer informatie is te vinden op www.kinderzwerfboek.nl
Aanspreekpunt: Ellen Schulze (groepsleerkracht onderbouw A)

Wie komt ons een handje helpen?
In de eerste week na iedere schoolvakantie vindt de hoofdluizencontrole plaats.
De controles voor dit schooljaar staan inmiddels ingepland:
- Na de herfstvakantie op dinsdag 29-10-2019 om 08:30
- Na de kerstvakantie op dinsdag 07-01-2020 om 08:30
- Na de voorjaarsvakantie op dinsdag 25-02-2020 om 08:30
- Na de meivakantie op dinsdag 12-05-2020 om 08:30
Een controle neemt ca. 45 minuten in beslag.
Onze controlegroep, bestaande uit ouders / verzorgers, kan wel een paar handjes extra gebruiken.
Wie kan / wil onze groep versterken? Voor vragen en / of aanmelden kunt u terecht bij Ellen Schulze
(groepsleerkracht onderbouw A). Een mailtje mag natuurlijk ook naar: e.schulze@montessori-enkhuizen.nl
MR (‘Medezeggenschapsraad’)
Wat doet de MR?
Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Over verschillende
onderwerpen praat de medezeggenschapsraad mee. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of
instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat er een besluit genomen wordt. Daarmee is de
medezeggenschapraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school.

Wie zit er bij De Wegwijzer in de MR?
-

-

Patrick Paap, voorzitter, oudergeleding.
Patrick is vader van Charlotte, Pieter en Sybren en in het dagelijks leven is hij actief als
projectmanager.
Maaike Tensen, vervangend voorzitter, oudergeleding.
Maaike is moeder van Yfke en Jelte en in het dagelijks leven is zij actief als (proces)manager.
Lida Noordhout, secretaris, personeelslid
Lida is leerkracht in de bovenbouw en werkt ook als ib-er.
Nienke Hoogervorst, lid, personeelslid
Nienke is leerkracht in de middenbouw.

Wat heeft de MR in schooljaar 2018/2019 gedaan?
Afgelopen schooljaar zijn we bezig geweest met onder andere het inspectiebezoek, de zoektocht en
benoeming van onze interim-directeur, deelname aan vergaderingen met het bestuur en de directie m.b.t. de
verbeterplannen op school. Bij het kwaliteitscafé hadden wij een actieve rol aan de diverse tafels. Daarnaast
hebben we het medicijnprotocol actief gemaakt, zijn we betrokken geweest met invoering van het
luizenprotocol en hebben we de opstart van klassenouder en de ouderklankbordgroep gemaakt. Verdere en
iets uitgebreidere informatie kunt u lezen in ons jaarverslag, welke op de website staat.
Wat zijn de plannen voor schooljaar 2019/2020?
Natuurlijk heeft het aankomende inspectiebezoek prioriteit op onze agenda. Daarnaast gaan wij ons ook
verder ontwikkelen. We zullen ons gaan bijscholen op het gebied van MR en financiën. Ook willen wij een
aantal informatieavonden organiseren en gaan wij actie ondernemen om de school te laten groeien in kind
aantal.
Wanneer vergaderen wij?
Wij vergaderen ’s avonds op school. Wettelijk vergadert de MR minimaal 2 keer per jaar met het bestuur. Onze
frequentie overleggen met bestuur en/of directie ligt absoluut hoger dan die 2 keer per jaar. Wij hebben erg
korte lijnen naar elkaar en de communicatie loopt vlot. Onze eigen vergadercyclus is ongeveer eens per 6
weken.
Wij werken met een agenda, deze hangt daags voor de vergadering op het prikbord van de MR in de hal van
school (tegenover het keukenblok). Heeft u als ouder agendapunten voor de MR? Dan kunt u deze aangeven
via onderstaand mailadres. Notulen van eerdere vergaderingen kunt u ook vinden op de website van school.
Onze eerstvolgende vergaderingen zijn gepland op: 30 september, 17 oktober en 5 november. De
vergaderingen kunt u ook terugvinden in de kalender van de schoolapp.
Onze vergaderingen zijn deels openbaar. Dat wil zeggen dat ouders/direct betrokkenen van harte welkom zijn
om aan te sluiten bij een vergadering. Wilt u ook eens aansluiten? Geef dit vooraf aan via de mail
mr@montessori-enkhuizen.nl

