
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

Bag-2-school 

 

Afgelopen woensdag werden alle ingezamelde kledingstukken opgehaald. Met de hulp van enkele 

leerlingen van groep 8 hebben we alle zakken maar net in de aanhanger gekregen. We hebben maar 

liefst 2.210 kilo aan kledingstukken verzameld, wat goed is voor een bedrag van € 663,-!!! Iedereen 

heel erg bedankt voor jullie hulp bij het inzamelen van alle kledingstukken. Met dit bedrag zal school 

in overleg met de kinderen bepalen wat ermee gedaan gaat worden. 
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Vacature Medezeggenschapsraad 

Beste ouders, 
Momenteel is in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school plaats voor een 
nieuw lid in de oudergeleding. De MR is op zoek naar een gemotiveerde ouder die 
zich beschikbaar wil stellen voor deze vacature. 
 

Wat is een MR? 

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. In de MR zijn ouders en 

leerkrachten vertegenwoordigd. 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.  

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 de MR alleen hoeft te informeren. 

 
Wat levert zitting in de MR je op? 
Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is voor ouders vrijwilligerswerk. Je doet 
kennis op over de achtergrond van de school van jouw kind(eren) en de 
schoolorganisatie. Je doet ervaring op met het bedenken van beleid inclusief de 
hobbels die opdoemen wanneer dat wordt uitgevoerd; of je past jouw elders 
verworven kennis op dit terrein toe. 
 

Lijkt het je wat om de MR te komen versterken? 

Stuur voor 19 juni een email naar arjen.vd.meulen1@gmail.com om je kandidaat te 

stellen. Graag in deze mail ook een kennismakingstekst die we kunnen gebruiken 

voor het weeknieuws. 

Mochten er meerdere kandidaten zijn voor de vacature, dan volgen er verkiezingen. 

Deze procedure zal dan uitgelegd worden aan de kandidaten. 

Graag tot ziens in de MR! 

 

Groet, 

Arjen van der Meulen 

Voorzitter MR Stadskwartier 

mailto:arjen.vd.meulen1@gmail.com


Schoolbibliotheek 

De schoolbibliotheek op het Stadskwartier wordt druk bezocht door leerlingen uit alle klassen. We 

mogen dagelijks volop boeken uitlenen. Dit doen we met een groepje (groot)ouders die 1 à 2 keer per 

maand een ‘dienst’ draaien.  

 

Een ‘biebdienst’ bestaat uit het innemen van boeken, het helpen bij het uitlenen van de boeken en het 

op orde houden van de boekenkasten. De schoolbibliotheek bevindt zich in de personeelskamer en is 

geopend op dinsdag t/m vrijdag van 10:15 tot 11:15 uur. 

 

Op dit moment zitten we wat krap in de bezetting. We zijn daarom op zoek naar verstrekking, met 

name voor de dinsdag en de donderdag. Wie wil daarom ons team komen versterken?  

 

Het is natuurlijk altijd mogelijk om eerst eens een keer mee te draaien om te zien wat een ‘dienst’ 

inhoudt en of het wat voor je is. Je kunt je hiervoor melden bij Niels van Dalen, contactouder voor de 

schoolbibliotheek (nielsvandalen@ziggo.nl). 

 

Alvast bedankt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trefwoord 

 

Week 25 en 26 (15 juni t/m 26 juni): Redden 

Inhoud: Helpen of wegkijken; redden of verloren laten gaan. Geborgenheid 

en veiligheid.  

Bijbel: Geboorte van Mozes, vlucht naar de woestijn (Exodus 1 t/m 4). 

 Agenda juni 2020  
zie ook onze website: www.kindcentrumstadskwartier.nl 

 

Vrijdag 19 juni Formatie naar de ouders 

Maandag 29 juni Coronarapport mee naar huis 

Maandag 29 juni Dag van het afscheid van groep 

8 

 

Vrijdag 3 juli  12.00 uur begint de 

zomervakantie voor alle kinderen 
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