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Continurooster
Vandaag krijgen alle kinderen een brief mee over de vrijwillige overblijfbijdrage in verband met het
continurooster. Met ingang van dit schooljaar vragen we een vrijwillige bijdrage van € 30,00 per kind per
jaar, om tegemoet te komen aan een deel van de kosten die we maken in verband met het toezicht
tijdens de middagpauze door ouders en onderwijsassistenten. Wilt u bij het betalen de voor- en achternaam
en de groep van uw oudste kind vermelden? Alvast hartelijk dank!
LET OP! LET OP! In de brieven die op de locatie ‘de Stroekeld’ zijn uitgedeeld zit een fout. Het
bankrekeningnummer op deze brieven klopt niet! Het juiste bankrekeningnummer is: NL80 RABO 0324
0725 11 t.n.v. Julianaschool continurooster. LET OP! LET OP!
Naar inhoud
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MR
Gezocht: ouder die zitting wil nemen in de medezeggenschapsraad
Binnenkort ontstaat in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school een plaats voor een nieuw
ouderlid. De MR is op zoek naar een gemotiveerde ouder die zich beschikbaar wil stellen voor deze functie.
De benoeming gaat in per 1 augustus 2018 en geldt voor 4 jaar.
Wat is een MR?
In de medezeggenschapsraad spreekt u mee over allerlei onderwerpen die met de Julianaschool en het
onderwijs te maken hebben. Het MT en de Directeur Bestuurder moeten naar uw argumenten luisteren en
samen verbetert u de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de
arbeidsomstandigheden. De MR op de Julianaschool bestaat uit personeelsleden en ouders.
Welke bevoegdheden heeft een MR
Het ManagementTeam kan “niet zomaar” haar gang gaan op ‘hun’ basisschool: voor heel wat belangrijke
beslissingen is ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren via de MR,
staat 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 alleen de MR hoeft te informeren.
Wat levert zitting in de MR u op?
Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is voor ouders vrijwilligerswerk. U doet kennis op over de
achtergronden van de school van uw kind(eren) en de schoolorganisatie. U doet ervaring op met het
bedenken van beleid inclusief de hobbels die opdoemen wanneer dat wordt uitgevoerd; of u past uw elders
verworven kennis op dit terrein toe.
MR-leden hebben recht op scholing, wat zowel over de regels en praktijk van medezeggenschap kan gaan,
als over onderhandelingen, vergadertechnieken en strategie. Zo kunt u ook persoonlijk profijt hebben van
extra training en vaardigheden.

•
•
•
•
•

Wat vragen wij van u?
Interesse in schoolbeleid en schoolregels
Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van stukken)
Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer 8 maal per jaar)
Een kritische én open houding
U accepteert de grondslag van de school, zoals verwoord in de statuten van de vereniging

Lijkt het u wat om de MR komen te versterken?
Mail dan voor 31 januari 2018 naar mr@julianaschool.net. Stel u zelf kort voor (met foto) en geef ook uw
motivatie aan. Dit stukje kan voor de weekbrief gebruikt worden.
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Als de inschrijving is gesloten krijgen alle ouders, indien meerdere personen zich verkiesbaar hebben
gesteld, de mogelijkheid hun stem uit te brengen op de kandidaten. Mocht het zo zijn dat slechts één
persoon zich verkiesbaar heeft gesteld, dan wordt deze persoon automatisch het nieuwe MR-lid.
Wilt u eerst met iemand uit onze MR praten, voordat u besluit zich kandidaat te stellen? Neem contact op
met Eddy de Bruin, voorzitter, 06-51 953 560 of Harmina Manenschijn, secretaris, 0548-63 60 00.
Wilt u meer weten over het werk van medezeggenschapsraden in Nederland? Meer informatie vindt u op
de website van OUDERS & COO (www.ouders.net), de landelijke vereniging voor ouders, ouder- en
medezeggenschapsraden in het christelijk en oecumenisch onderwijs.
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Open dag
Heeft u een kind in de leeftijd tussen 2½ en 4 jaar? Dan bent u van harte welkom op onze open dag op
donderdag 25 januari 2018, tussen 10.00 – 12.00 uur en 18.30 – 21.00 uur op de locatie ‘de
Stroekeld’.
Tijdens deze open dag heeft u de gelegenheid om op onze school rond te kijken, de sfeer te proeven en in
gesprek te gaan met teamleden.
Deze dag is ook bedoeld om uw kind aan te melden. U kunt het ‘aanmeldformulier 2018-2019’ vooraf
downloaden (www.julianaschool.net of www.pcporijssen.nl) en invullen, of dit ter plekke doen tijdens
de open dag. We zullen zorgen dat er ook aanmeldformulieren op school klaarliggen. De formulieren moeten
worden voorzien van de handtekening van beide ouders/verzorgers.
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We hopen op veel belangstelling en heten u van harte welkom! Onder aan deze weekbrief vindt u de
poster van de open dag.
Naar inhoud

Schoonmaakavonden
Afgelopen dinsdagavond en woensdagavond is er door heel veel ouders
geholpen tijdens de halfjaarlijkse schoonmaakavond. De school ruikt weer
heerlijk fris en alles glimt en glanst je tegemoet. Wat fijn dat er zoveel
ouders waren om te helpen! We willen alle ouders die hebben meegeholpen
hartelijk bedanken voor hun inzet!
Naar inhoud

Kalender
25 januari

Oudergebedsgroep

25 januari
29 februari t/m 4 februari

Open huis en inschrijving nieuwe leerlingen
Bijbels Themaweek

29 januari
5 februari

Evaluatiegesprekken plusgroep
Evaluatiegesprekken plusgroep

14 februari
16 februari

Schaaktoernooi
Rapport 1

19 februari
19 februari

10-minutengesprekken groepen 0/1, 3 t/m 7
Definitieve verwijzingsgesprekken groepen 8

20 februari
20 februari

10-minutengesprekken groepen 0/1, 3 t/m 7
Definitieve verwijzingsgesprekken groepen 8

21 februari
22 februari

Alle leerlingen zijn vrij
10-minutengesprekken groepen 0/1, 3 t/m 7

22 februari
26 februari t/m 2 maart

Definitieve verwijzingsgesprekken groepen 8
Voorjaarsvakantie
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Poster open dag
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