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Nieuws vanuit de MR. 

De MR heeft deze maand vergaderd en gesproken over 

o.a. de volgende onderwerpen: 

• Het schoolplan 

• Tevredenheids-onderzoek 

• Vakantierooster 

• De begroting 

• Communicatie 

Op basis van artikel 10 en 11 van de Wms heeft het 

Bevoegd gezag de Medezeggenschapsraad gevraagd 

in te stemmen met het schoolplan en advies uit te 

brengen over het vakantierooster 2018 – 2019. De MR 

heeft hiervan inhoudelijk kennisgenomen en een en 

ander in beraad genomen.  

 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op maandag 

26 februari, waarop de MR verwacht een compleet 

oordeel te hebben gevormd over advies- en 

instemmingsaanvraag. Tevens zal de MR met de 

directie spreken over de resultaten van het 

tevredenheids-onderzoek dat is uitgevoerd door B&T 

Organisatie en Advies, en de interne- en externe 

communicatie. 

 

Daarna worden deze stukken op de website van onze 

school geplaatst.  

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Hierbij 

kunt u aanwezig zijn. Wilt u dit van te voren doorgeven 

via de mail: mr@walsprong.nl 

Tevens kunt u van dit mailadres gebruik maken 

wanneer u vragen of opmerkingen heeft over het beleid 

van onze school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een dag te laat! Ik moet nog een beetje wennen aan de 

nieuwe lay out, vandaar…. 

 

Deze week zijn de rapportgesprekken geweest, ik heb 

bijna alleen maar tevreden ouders, kinderen en 

leerkrachten gezien, prachtig! Resultaat van een half 

jaar hard werken, zowel door de kinderen als door hun 

juffen en meester.  

 

Het was de bedoeling om u voor de carnavalsvakantie 

te laten weten wat de uitkomsten van het 

tevredenheidsonderzoek waren en wat wij als school 

voor acties daarop zouden ondernemen. Dit had ik in 

de januarivergadering van de medezeggenschapsraad 

willen bespreken, maar door privéomstandigheden kon 

ik daar niet bij zijn. Dit komt nu in de 

februarivergadering aan de orde, daarna hoort u snel 

van mij. 

 

Volgende week vrijdag vieren wij carnaval op school, dit 

jaar weer de Carnawalshow! Ben benieuwd wat voor 

spectaculairs ons weer wordt voorgeschoteld…. 

Daarna een weekje vakantie, misschien wel lekker 

genieten van sneeuw en ijs! 

 

Na de vakantie wordt het spannend voor de kinderen 

van groep 8, zij krijgen dan te horen welk advies zij 

krijgen voor het Voortgezet Onderwijs. Hoewel, 

spannend, de kinderen kennen zichzelf meestal goed 

genoeg om te weten naar welke school zij kunnen en 

willen gaan.  

 

Voor iedereen een fijne vakantie, geniet van carnaval 

en tot de nieuwsbrief van februari! 

 

Joep de Boer 

  

 

 

 

 

Januari 2018 
 

Beste ouders, verzorgers, 
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Start Nationale Voorleesweek 

Vorige week woensdag opende de wethouder van 

onderwijs, Simon Buwalda, de Nationale Voorleesweek 

op De Waluwe.  

Hieronder een korte sfeerimpressie: 

 

 

 

 

 

 

 

Collecte Prinses Beatrixfonds 

Juf Petra heeft de opbrengst gekregen van de collecte 

die wij voor de kerstvakantie hebben georganiseerd ten 

behoeve van het Prinses Beatrixfonds. € 350,-- is de 

eindopbrengst. Hartelijk bedankt! 

 

 

 

Belangrijke data: 

9 februari: Carnawalshow, om 12.30 uur begint de 

vakantie! 

21 en 22 februari: adviesgesprekken VO 

26 februari: vergadering MR 

1 maart: studiemiddag, alle kinderen zijn om 12.30 uur 

vrij 

 


