
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Groep 7 zingt mee tijdens Koningsdag.  

Dinsdag 27 april zal de aubade van Meppel worden uitgezonden 

op RTV Meppel. Een aantal enthousiaste leerlingen uit groep 7 

zingt mee in een koor dat we speciaal voor deze dag hebben 

opgericht. De opnames zullen in het weekend voor Koningsdag 

plaatsvinden in een echte studio. Natuurlijk vinden de leerlingen 

dit een beetje spannend, maar ook ontzettend leuk. Bent u ook zo 

benieuwd naar het koor?... Kijk dan 27 april naar de aubade op 

RTV Meppel!   
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Geslaagd 

Ingrid den Hollander heeft gisteren de post-hbo opleiding Intern 

Begeleider bij Bureau Meesterschap met succes afgerond. Van 

harte gefeliciteerd Ingrid! 

 

Audit Stadskwartier 

Eén keer in de 2 jaar houden wij een audit binnen de scholen van 

onze stichting.  

 
“De audit is een systematische periodieke controle die wordt verricht door een auditor. Hij/zij 

onderzoekt op basis van vragenlijsten of checklists of de realiteit overeenkomt met de gewenste gang 

van zaken. De auditor rapporteert zijn bevindingen en de uitkomsten in een rapport”. 

 

Afgelopen maandag 12 en dinsdag 13 april heeft een 

medewerkster van Auditbureau Noord-Nederland ons een bezoek 

gebracht. Het doel van dit bezoek was om te kijken hoe de 

doorgaande lijn op het gebied van gesproken tot geschreven taal 

binnen onze school vorm gegeven wordt. Eén van de onderdelen 

van dit bezoek was ook het bekijken van lessen in de klassen. 

 

Wij zijn heel benieuwd naar de uitkomst van dit onderzoek. Wij 

houden u op de hoogte. 

  

Schoolfruit 

Volgende week krijgen we peren, ananassen en sinaasappels. 

 

 

Trefwoord (levensbeschouwelijke vorming) 

Week 15 t/m 17 (12 april t/m 30 april): Sterken 

Inhoud: Oppeppen, bemoedigen, kracht geven, steunen, hoop 

geven. Het positieve naar boven halen. 

Bijbel: Openbaring van Johannes (Openbaring). 

 

 

 

https://hobbykafe.com/forum/viewtopic.php?t=2586&start=2490
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


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 maandag 26 april 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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Veilig Verkeer Nederland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Agenda april 2021  
zie ook onze website: www.kindcentrumstadskwartier.nl 

 

Week 17 v.a. ma. 26 april Route 8 eindtoets groep 8 

Vrijdag 23 april Koningsspelen op school 

Dinsdag 27 april Koningsdag, schoolvrije dag 

Meivakantie van maandag 3 t/m vrijdag 14 mei. 

http://www.kindcentrumstadskwartier.nl/

