Geachte ouder(s) / verzorger(s),
Op donderdagavond jl. 14 maart heeft de MR haar vergadering weer gehad.
Deze avond hadden we twee (potentiële) leden in het midden van ons, die door
ouders van onze school zijn aangedragen als mogelijk MR-lid.
Nieuwe MR-leden
Het betreft Sandra Lozeman en Maria van Ravenhorst. Sandra is de moeder van
Tygo uit groep 1 en Maria de moeder van Levi (groep 3) en Nathan (groep 1).
Beiden hebben een vergadering meegelopen om een indruk op te doen en hebben
zich bereid gevonden om lid te worden van de MR!
Omdat dit twee leden zijn en er één afscheid neemt, vraagt dit enige uitleg die wij u graag geven.
Over een poosje zullen we na moeten gaan denken over ons nieuwe schoolgebouw. Hierdoor zal er tijdelijk
extra werk op ons als MR af gaan komen. Het is fijn om wat versterking te hebben. Daarom kiezen we er voor
om de MR tijdelijk uit te breiden naar 3 ouders (in plaats van de gebruikelijke 2 ouders). Om deze reden stellen
wij deze twee graag aan u voor. Mocht er bezwaar zijn tegen benoeming van één van deze ouders, dan
vernemen wij dat graag voor uiterlijk D.V. 12 april via mr@bsdezaaier.nl. Hierna zullen zij, met ingang van het
nieuwe schooljaar, benoemd worden als MR-lid en zullen zij zichzelf voorstellen in de nieuwsbrief.
Vergadering
Tijdens deze vergadering hebben we gesproken over het schoolplan voor de komende vier jaar. Hierin staat
vermeld wat we verder willen ontwikkelen. O.a. punten uit de oudertevredenheidlijst die u begin dit schooljaar
heeft ingevuld worden hierin meegenomen. Onderwerpen uit deze oudertevredenheidslijst zijn: cultuur, taalen lezen, burgerschap. Het team heeft onlangs een studiemiddag gehad om dit schoolplan op te gaan zetten.
Het schoolplan wordt binnenkort door directie en MT verder ingevuld.
Deze vergadering hebben we (nogmaals) gesproken over het geld dat een paar jaar terug is opgehaald met de
sponsorloop. De toestellen op het plein zijn gekeurd. De wipwap is onlangs weggehaald. Andere
speeltoestellen worden opgeknapt. We zijn aan het kijken wat we met het bedrag kunnen aanschaffen.
Vanuit het team worden de bestemmingen en gelden voor het schoolreisje meegedeeld. De gehele MR stemt
in met dit voorstel. Dit betekent dat de leerkrachten die dit als taak hebben, het verder kunnen uitwerken.
Zoals gebruikelijk kwamen deze vergadering de schoolactiviteiten weer langs, vanaf december tot en met nu.
Heeft u verder nog vragen over bepaalde zaken, schroom niet om ons aan te spreken of te informeren via
mr@bsdezaaier.nl!
Hartelijke groet,
Janneke Mourits, Dieka van Maanen, Janne-Corien de Goeij en Ineke Bijl

