
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                         

                                                                                                                                              

                                                                          

                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

Nieuws van de  MR 

In juni 2020 hebben we afscheid genomen van Belia 

Hylkema, Joke Hoentjen en Carmen Coobs. We 

hebben op een gepaste manier afscheid genomen en 

hen bedankt voor hun jarenlange inzet. 

Gelukkig hebben we weer nieuwe leden gevonden 

die plaats willen nemen in de MR. De samenstelling 

bestaat deels uit leerkrachten en deels uit ouders 

van leerlingen. Vijf keer per jaar is er een 

vergadering waarin de verschillende onderwerpen 

worden besproken. In deze nieuwsbrief stellen de 

leden zich voor en lichten we enkele onderwerpen 

toe. Ondertussen kan er contact met ons worden 

gezocht door ons aan te spreken op het schoolplein 

of te mailen naar mr.obsdezwaluw@opohvt.nl . 

 

 

Nieuwsbrief MR 

Taakbrief 

Nieuw dit jaar is dat alle klassen gaan werken met 

een wekelijkse taakbrief. Hierin staan de taken van 

de week beschreven, voor elke groep op een eigen 

manier. Zo maken ze in de onderbouw meer 

gebruik van pictogrammen en de bovenbouw een 

tekstuele weektaak. De taakbrief vormt de basis 

voor de planning die de leerlingen zelf mogen 

maken. Het doel is om de leerling uit te dagen om 

een goede planning te maken en zelfstandig te 

werken. Deze planning wordt aan het einde van de 

dag doorgenomen. Uiteraard worden de leerlingen 

eerst ondersteund en gedurende het jaar wordt dit 

minder, zodat de leerkracht uiteindelijk ook meer 

tijd overhoudt voor de individuele leerling. 

Data vergaderingen MR 2020-2021 

• 17 november 

• 9 februari 

• 13 april 

• 1 juni 

De MR vergadert in de hal van de school, op dit 

moment op gepaste afstand. De vergaderingen zijn 

openbaar, net als de notulen. Op dit moment zijn 

we nog zoekende naar een geschikte plek om de 

notulen te publiceren. In de volgende nieuwsbrief 

hopen we hier meer over te kunnen vertellen. 

Onderwerpen MR – 2020-2021 

De MR heeft een jaarlijks terugkerende agenda 

met vaste onderwerpen. Daarnaast komen er 

jaarlijks een aantal onderwerpen aan de orde. 

We bekijken deze onderwerpen vanuit wet- en 

regelgeving, maar ook vanuit het oogpunt van 

het kind, de ouder en het personeel. Dit jaar 

richten we ons op: 

• Nieuwe school en verhuizing; 

• Nieuwe methodes en zelfstandig 

werken; 

• Formatie; 

• Jaarplannen en jaarverslagen; 

• Communicatie met de achterban; 

• Inrichten digitale omgeving van MR; 

• Etc. 
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