Nieuwsbrief 2020/2021
nr. 10 Mei 2021
AGENDA

JUNI
01 t/m 11
08
09 t/m 11
14
20
22
24
29

IEP toetsen afnemen groep 3 t/m 7
Praktisch verkeersexamen groep 7 en 8
Kamp Groep 8
Studiedag (kinderen vrij)
Vaderdag
ANWB Streetwise
Oudergesprekken middag en avond
Oudergesprekken middag

02
05
06
07
08
09 t/m 22 aug

Rapport mee
Schoolreisje groep 1 t/m7
Doorschuifmiddag
Musical groep 8
Meester-/Juffendag en Laatste schooldag
Zomervakantie

JULI

BAGS 2 SCHOOL
Op 18 mei was de Bags 2 School actie weer. Er werden meerdere zakken vol kleding
ingeleverd. Namens de OR, ontzettend bedankt. We hopen weer een mooi bedrag
binnen te hebben gehaald.

VOORSTELLEN
Ik ben Geeske Kampen, 36 jaar en woonachtig in it Heidenskip. Een klein dorpje
tussen Koudum en Workum. Mijn vriend en ik zijn hier beide geboren en getogen.
Alhoewel er niet veel is, zijn de familie en vrienden vlakbij waardoor het gezellig wonen
is.
8 jaar geleden is onze oudste zoon, Mathijs, geboren en daarna kwamen Riemer (5) en
Jesse (1). Een gezellige mannenhuishouding! Er is weinig ruimte voor vrije tijd maar als
die er is, besteed ik dit graag aan sporten of winkelen.
Alweer 15 jaar sta ik voor de klas waarvan de laatste 10 jaar op een basisschool in
Nijemirdum. Ik had behoefte aan iets nieuws en vooral een grotere school. Na de
meivakantie ben ik begonnen op de Meerpaal in groep 5. Een leuke, enthousiaste groep
op een gezellige school. Het is nog even wennen maar dat komt vast en zeker goed.
Sommige ouders heb ik al even kort gezien, hopelijk maak ik snel kennis met alle ouders
van de groep en zetten we een fijne samenwerking op touw.
Tot gauw en groetjes, Geeske
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Hallo kinderen en ouders!
Graag zou ik mijzelf aan jullie willen voorstellen;
Ik ben Marrit Dijkstra- Veenstra, 33 jaar en woon met mijn twee zoontjes en man in
Scharnegoutum. Het kan kloppen dat jullie mij wel eens gezien hebben, want ik ben
jaren werkzaam geweest bij Doomijn kinderopvang bij de peuteropvang op de Meerpaal.
Na heel wat jaren kinderopvang, lijkt het mij heel erg leuk om de kant van het onderwijs
op te gaan en daarom ga ik vanaf 14 juni aan de slag als onderwijsassistent op de
Meerpaal.
Ik kom jullie vast nog wel eens tegen!
Groetjes, Marrit

SCHOOLFRUIT
Het schoolfruit loopt op zijn einde. Vanaf maandag 7 juni is er geen schoolfruit meer
dit schooljaar. Ik houd u nog op de hoogte of we volgend schooljaar weer worden
ingeloot voor het schoolfruitproject.

SCHOOLREISJE
Op maandag 5 juli gaan de groepen 1 tot en met 7 op
schoolreisje. We proberen de begeleiding van deze dag zoveel
mogelijk in te vullen met onderwijsassistenten en stagiaires. Dit
in verband met de corona regels. Mochten de leerkrachten toch
nog begeleiding van ouders nodig hebben dan wordt dit door
leerkrachten gecommuniceerd via Parro.

VACATURE MR
Momenteel is in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school plaats voor een nieuw lid van de ‘oudergeleding’.
De MR is op zoek naar een gemotiveerde ouder die zich beschikbaar wil stellen voor deze vacature.
Wat is een MR?
De MR praat mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen
verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De
MR is daarmee dus iets anders dan de ouderraad, die het team ondersteuning biedt bij het organiseren van
allerhande activiteiten op de school. De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar gekozen uit de
ouders en uit het team van leerkrachten. Na drie jaar mag het termijn een periode worden verlengd. Iedere school
heeft verplicht een medezeggenschapsraad. Naast de Meerpaal heeft ook de andere Gearhing school, de Tweespan,
een MR. Deze beide MR’en zijn samengevoegd tot een OMR. Op deze manier kan er efficiënter worden vergaderd.
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Welke bevoegdheden heeft een MR?
De MR heeft een belangrijke rol binnen de organisatie. Bij veel beslissingen die het bestuur of de directie moeten
nemen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren via de MR, zo is
geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Er zijn verschillende soorten beslissingen: die waarover de
MR eerst advies moet geven; die waarvoor instemming van de MR vereist is; die waarover de schoolleiding alleen de
MR hoeft te informeren.
MR Meerpaal
Bij ons op school bestaat de MR uit twee ouders en twee personeelsleden. Omdat een leerling na de zomervakantie
naar het voortgezet onderwijs gaat, komt de MR functie van die ouder te vervallen en is er een plekje vrij voor een
andere ouder die een kind op de Meerpaal heeft.
Wat levert zitting in de MR u op?
Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is voor ouders vrijwilligerswerk. U doet kennis op over de achtergrond
van de school van uw kind(eren) en de schoolorganisatie. U doet ervaring op met het bedenken van beleid inclusief
de hobbels die opdoemen wanneer dat wordt uitgevoerd; of u past uw elders verworven kennis op dit terrein toe.
Aan moeilijke termen doen we niet, een ieder is gelijkwaardig en er zijn gratis cursusmogelijkheden als u hier de
behoefte aan heeft.
Wat vragen wij van u?
Interesse in schoolbeleid en schoolregels; Aanwezigheid bij de MR vergaderingen (ongeveer 5 a 6 keer per jaar),
tijdsduur is rond de 1,5-2 uur per keer. Een kritische én open houding is gewenst. Lijkt het u wat om de MR te komen
versterken?
Stuurt u dan voor 9 juli 2021 per mail een korte motivatie naar Anita Berkenpas (a.berkenpas@rivierduin.nl). Indien
na 9 juli 2021 blijkt dat er meer kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen dan zal er een verkiezing zijn waarbij alle
ouders een stem kunnen uitbrengen op hun kandidaat. Meer informatie kunt u ook vragen aan de andere MR leden:
Rixt Sinnema of Robert Scholten of bij de leerkrachten Kevin Jellema en Ittie Visser.

Hartelijke groet, team de Meerpaal
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