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Vacature Medezeggenschapsraad
Beste ouders,
De Medezeggenschapsraad (MR) is op zoek naar enthousiaste en betrokken ouders vanuit onze school
om twee ontstane vacatures op te vullen.
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.
Onderwerpen die de afgelopen jaren zijn gepasseerd zijn o.a. NPO Gelden, Coronabeleid en
momenteel is de verbouwing en de begroting een actief punt op onze agenda.
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.
De tijdsinvestering is ongeveer 8 tot 10 uur per jaar verdeeld over 4 tot 5 avonden en is inclusief
voorbereiding.
Lijkt het je wat om de MR te komen versterken?
Stuur voor 25 mei 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 meer dan 2 kandidaten zijn voor de vacatures, dan volgen er verkiezingen. Deze
procedure zal dan uitgelegd worden aan de kandidaten. Als je nog vragen hebt, schroom niet om te
mailen.
Graag tot ziens in de MR!
Groet,
Arjen van der Meulen, Voorzitter MR Stadskwartier

Avondvierdaagse
Opgeven voor de avondvierdaagse kan nog maar een paar dagen!!
Opgeven kan tot uiterlijk 16 mei 2022 via de volgende link: https://forms.gle/xssmQydxF2mwRgTK7
Wilt u meer kinderen opgeven dan kunt u de link vaker gebruiken. Let wel, graag 1 kind per keer
opgeven (geen 2 namen in de vakjes invullen).
Het deelname geld kan overgemaakt worden onder vermelding van naam van uw kind en de klas op
bankrekening NL30 RABO 0162 3611 22 ST. PCBO Meppel SK Ouderraad
Vriendelijke groet,
De activiteitencommissie
Dakajam
Beste jongens en meisjes, ouders en verzorgers,
Ook dit jaar wordt er weer een fantastisch Dakajam dagkamp georganiseerd voor alle kinderen van
de basisscholen in Meppel en Nijeveen.
De kinderen krijgen de week van hun leven: ravotten op het kampterrein in Havelterberg, hutten
bouwen in het bos, verschillende bosspelen, speurtochten enz. Dit alles onder toezicht van tientallen
vrijwilligers.
De kinderen gaan dagelijks met de bus naar het kamp. Natuurlijk hebben we voor zowel de jongere
als voor de oudere kinderen verschillende programma's.
Kinderen kunnen worden opgegeven worden via onze website. Ook vind u hier meer informatie over
Dakajam. De inschrijving voor het dagkamp begint op 1 juni dus wees er snel bij!
Kijk snel op www.dakajammeppel.nl
Met vriendelijk groet,
Werkgroep Dakajam

Trefwoord (levensbeschouwelijke vorming)
Week 19 t/m 21 (9 t/m 25 mei) Geen zin
Inhoud: Over de zin en onzin van wat ons gevraagd wordt. Over het zoeken naar wat zinvol is en
betekenis heeft.
Bijbel: Het verhaal van Jona (Jona).

Vanuit de bibliotheek
Hebben jullie al gehoord van het online BoekStart voorleesmoment? Elke twee weken kun je samen
meekijken en -luisteren naar een leuk boek. Daarbij krijg je ook tips om zelf te knutselen met je kind.
De livestream is elke tweede en vierde vrijdag van de maand om 10.00 uur te bekijken en duurt
ongeveer een kwartier.
Je kunt de livestream bekijken via de website van de bibliotheek: www.bibliotheekmeppel.nl
Hartelijke groet,
de medewerkers van de bibliotheek
Datum:
13 mei:

Thema:
Boodschappen/eten

27 mei:

vriendschap, samenwerken, helpen

10 juni:

lichaam

24 juni:

vakantie

Agenda mei/juni/juli 2022 website kindcentrumstadskwartier.nl
Maandag 16 mei
Donderdag 19 mei
Donderdag 19 mei
Vrijdag 20 mei
Vrijdag 20 mei
Do. 26 en vr. 27 mei

Scala groepen 1/2, 3, 4 7 en 8
Scala groepen 1/2
18.00 – 19.00 uur tentoonstelling projectweek
sportdag groepen 6, 7 en 8 op sportpark Ezinge
9.30 of 11.00 uur peuterfilm in de bioscoop
Hemelvaart, kinderen vrij

Ma. 30 mei t/m do. 2 juni
Vr. 3 t/m ma 6 juni

Avondvierdaagse
vrijdag studiedag KindPunt + Pinksterweekend,
kinderen vrij

Vrijdag 17 juni en 1 juli
Vrijdag 10 en 24 juni
Maandag 20 juni
Do. 23 + vr. 24 juni
Dinsdag 28 juni
Wo. 29 juni t/m vr. 1 juli
Woensdagmiddag 6 juli

11.00 uur peutergym
11.00 uur peuterdans
rapport mee
Techniek dag Stad & Esch groep 7
kleuterfeest
schoolkampen groepen 7 en 8, kleuters van de
groepen 1/2 zijn die dagen vrij
kleine Fancy Fair

Donderdag 7 juli
Maandag 11 juli
Dinsdag 12 juli
Woensdag 13 juli

13.15-14.00 uur doorschuifmoment
Musical + afscheid groep 8
Musical + afscheid groep 8
Juffen-meesterfeest groepen 1/2

Vanaf vrijdagmiddag 15 juli om 12.00 uur zomervakantie t/m vrijdag 26 augustus

