“Even bieproaten”
voor de week van 14 september 2020
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Zie “Even Bieproaten” d.d.
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Buitenschoolse opvang.

www.kinderopvangkaka.nl.

MR

Onze Mr is te bereiken via het volgende @ mailadres
mrwalstraschool@gmail.com
Onze Or is te bereiken via het volgende @mailadres
orwalstraschool@gmail.com
School is bereikbaar 0598 351677
Mobiele telefoonnummer school 06 83776193
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Tekeningen die horen bij het thema “de Schatkist”

Cito eindtoetsen.
Op dit moment nemen we de eindtoetsen van de Cito’s af. Later
dan normaal, omdat we door Corona het onderwijsprogramma het
afgelopen schooljaar niet goed hebben kunnen doorlopen. We
informeren u tijdens de startgesprekken over hoe de kinderen
het hebben gemaakt.

Oproep MR
De Walstraschool heeft zoals waarschijnlijk bekend een MR, de oudergeleding van de
MR bestaat uit Goeman Kranenborg en Frank Munneke. Dit jaar is hun zittingstermijn
verstreken. Mocht je interesse hebben om onderdeel uit te maken van de MR dan horen
wij jouw interesse graag voor 24 september via het emailadres
mrwalstraschool@gmail.com. Frank en Goeman hebben aangegeven dat ze zich wel
herkiesbaar willen stellen. Zijn er meer geïnteresseerden, dan worden er verkiezingen
uitgeschreven.
Wat doet de MR ?
Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op
Scholen (WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR
bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De directie
heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan,
formatieplan, schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn
(Arbo). Voor sommige zaken heeft de oudergeleding instemmingsrecht of adviesrecht.
De wet schrijft voor op welke gebieden de directie en bestuur van de
school de MR om advies en instemming moeten vragen. In het geval van
advies mag de MR alleen haar mening geven. Instemming betekent dat
de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. Er wordt
ongeveer 6 keer per jaar vergaderd waarin de in het jaarplan genoemde
items aanbod komen. Op verzoek van de Mr kan de directeur bij de
vergadering aanwezig zijn. Elk jaar doet de Mr verslag naar de ouders
op de ouderinfoavond. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Frank Munneke of Goeman Kranenborg van de oudergeleding.

Schoolkamp.
Over twee weken gaan de leerlingen van groep 7/8 op schoolkamp naar Westdorp. Ze
fietsen woensdag 23 september samen naar de kampeerboerderij en op vrijdag 25
september fietsen ze met een tussenstop in het zwembad van Zuidlaren weer terug
naar school. De voorbereidingen zijn in volle gang en we zullen duimen voor mooi weer.

Typeles.
Maandag starten de typelessen van het naschoolse aanbod. Mariëlle Cantineau begeleidt
een groepje van 8 kinderen. De les duurt van 14.00 t/m 15.00 uur. De kinderen oefenen
op school samen met Mariëlle en oefenen ook thuis. Succes allemaal.

Schoolgids.
In de bijlage versturen we u de nieuwe schoolgids voor dit schooljaar. We informeren u
daarin over de gang van zaken op de Walstraschool. Maar ook over de nieuwste
ontwikkelingen. Heeft u nog vragen of opmerkingen? We horen het graag.

