Informatie vanuit de MR, september 2018
Ook als MR zijn wij weer begonnen. We hebben o.a. de volgende punten besproken:
IPC onderwijs
Via de school bent u hierover geïnformeerd en als MR hebben wij hier ook over gesproken. IPC is een
leermethode dat past in ‘onderwijs in de 21e eeuw’. Het sluit goed aan bij de individuele behoeften
en leerprestaties van de leerlingen. Het brengt variatie in de wijze van het toe-eigenen van de
leerstof, zodat het leerplezier toeneemt. Op dit moment is onze school aan het uitproberen of zij met
deze leermethode verder wil. Hierin worden zij begeleid. Voor de herfstvakantie wordt er een knoop
doorgehakt.
Het is goed om te zien dat onze school steeds weer openstaat en bezig is met het geven van
onderwijs volgens de huidige tijd, waarbij het belang en het plezier van de kinderen voorop staat.
Privacyverklaring
De in mei ingetreden wetgeving rondom de privacy (AVG) brengt met zich mee dat onze school niet
zomaar informatie, foto’s, etc. van de leerlingen mag verspreiden. Daarom is aan u gevraagd een
privacyverklaring in te vullen en te retourneren. Ondanks een herinnering, heeft nog lang niet iedere
ouder aan het verzoek een gehoor gegeven. Dat is voor de school echt heel lastig, want ze weten nu
niet waar ze aan toe zijn.
Daarom ook vanuit de MR het dringende verzoek alsnog de ingevulde privacyverklaring te
retourneren. Bedankt!
Samenstelling MR; VACATURE
In de MR zitten drie personen als vertegenwoordiging van de leerkrachten en drie personen als
vertegenwoordiging van de ouders. De termijn is vier jaar en dit mag 1x worden verlengd. Vanuit de
oudergeleding heeft Peter Streefkerk laten weten zijn tweede termijn vanwege drukke
werkzaamheden buiten de MR te willen beëindigen. Mijn (Janko Sterrenburg) tweede termijn loopt
aan het einde van dit schooljaar af. We hebben er voor gekozen nu twee ouders in de MR te vragen;
dat is wel zo praktisch in plaats van over een half jaar weer een oproep te doen.
Het tijdpad is als volgt:
Oktober: ouders kunnen zich kandidaat stellen voor de MR.
November: afhankelijk van het aantal geïnteresseerden, vinden er verkiezingen plaats.
Januari: de (gekozen) ouders maken onderdeel uit van de MR.
Voor meer informatie, verwijzen wij u naar onderstaande oproep.
Volgende vergadering
Deze staat gepland op 20 november 2018.
Vriendelijke groet,
Janko Sterrenburg

OPROEP *** OPROEP *** OPROEP *** OPROEP *** OPROEP *** OPROEP *** OPROEP
Ja, we doen dus een oproep; een beroep op u. Denk er eens over na; ‘een plaats in de MR, is dat wat
voor mij?’
Waarom wel:
Het is een leuke manier om bij het reilen en zeilen van onze school betrokken te zijn. In feite een
kijkje achter het scherm.
Wat wordt er allemaal besproken in de MR?
Diverse zaken staan in de loop van het schoolseizoen op de agenda. U kunt denken aan het
formatieplan, klassenindeling, vakantieregeling, invulling studiedagen, nascholingsplan, schoolgids,
financieel overzicht, begroting, schoolfonds, ontwikkeling Brede school, zaken die spelen in de GMR
(Gemeenschappelijke MR van Tri-Via) en nog heel veel meer. Voor een aantal zaken hebben wij
instemmingsrecht en voor een aantal zaken adviesrecht. Dit seizoen is extra interessant. Nu de Brede
School steeds dichterbij komt, denken we na over welke zaken we als basisscholen gezamenlijk
kunnen oppakken en welke zaken we niet willen bundelen. Reden voor dit laatste kan zijn, omdat het
niet praktisch is, of omdat dan onze identiteit onvoldoende tot zijn recht komt.
Hoeveel tijd kost mij dit?
We komen 6x per schoolseizoen bij elkaar. De MR-vergaderingen vinden altijd in een prettige sfeer
plaats, waarin door onze school veel openheid wordt gegeven over diverse zaken.
Waaraan moet ik voldoen?
Het is wel handig als uw kind op De Kandelaar zit. Voor het overige zijn er geen voorwaarden. En als u
denkt dat u er geen verstand van hebt; dat komt vanzelf. Bovendien is er de mogelijkheid een korte
cursus te volgen.
Hoe lang zit ik er aan vast?
In principe 4 jaar, met de mogelijkheid dit met 1 termijn te verlengen. Tenzij blijkt dat dit echt niet bij
u past.
Waarom niet
Tsja, als u dit allemaal echt totaal niet interesseert.
Ik heb nog vragen
Laat deze weten via mr@dekandelaarameide.nl en wij nemen contact met u op.
Ik wil mij kandidaat stellen
Ook dan kunt u een e-mail met uw gegevens sturen naar mr@dekandelaarameide.nl
De uiterlijke datum waarop dit mogelijk is, is woensdag 31 oktober. Zijn er meerdere kandidaten, dan
volgt er een verkiezingsprocedure.
Fijn dat u er over na wilt denken. We zien uit naar uw reactie!

