Communiqué n.a.v. MR-vergadering 11 mei 2017
Schoolplan 2017-2021
De MR heeft positief ingestemd met het herziene schoolplan 2017-2021.
Het is Ria, onze directeur, samen met haar team gelukt een gedegen plan neer te leggen met een
visie gericht op de 5 basiswaarden ‘duidelijkheid’, ‘waardering’, ‘vertrouwen’, betrokkenheid’ en
‘persoonlijke groei’. Het document is bedoeld richtinggevend te zijn voor de komende jaren, en geeft
invulling aan de vraag ‘waarom kom ik elke dag naar deze school?’.
Mocht je meer willen weten, het schoolplan is door iedereen in te zien. Vraag het even aan Ria.
Informatie vanuit de BAC / Stopoz
Zoals aangegeven is de MR, via de BAC, nauw betrokken bij het zoeken en selecteren van een nieuwe
vaste directeur voor de Voorwegschool. Dit gaat gelukkig zeer voorspoedig, en we verwachten snel
meer te horen (via school, of via de MR).
Schooltijden en vakantieplanning 2017/2018
Buitenom de reguliere vakanties is er nog geen duidelijkheid over de extra vrije dagen / studiedagen
etc. voor komend schooljaar. Dit omdat de school een wijziging in de schooltijden overweegt.
De oudergeleding van de medezeggenschapsraad moet wel instemmen met zo’n wijziging. De MR
betrekt jullie, middels een enquête, graag in deze ideeën. Hou Parro in de gaten!!
Nieuwe touchscreens / digiborden
Na veel heen en weer-overleg met de directie en de
financiële man van STOPOZ, is het ons gelukt
afspraken te maken over het aanschaffen van lang
verwachte en hoognodige nieuwe Digiborden
(touchscreens).
Op dit moment wordt bekeken welke het beste
voldoen, zodat deze snel kunnen worden besteld.
Vacature MR Voorwegschool
Zoals eerder aangeven, zijn we voor het begin van volgend schooljaar op zoek naar een nieuwe ouder
in de MR. Dit omdat JP stopt als lid van de oudergeleding. Afgelopen vergadering hebben twee
ouders, die mogelijk interesse hebben, mee vergaderd. Dat stemt ons natuurlijk zeer tevreden 😊.
Komende weken laten we jullie meer weten.
Ben jij ook geïnteresseerd in een MR-rol? Waarschijnlijk heeft de GMR, de MR van de
overkoepelende stichting Stopoz, komend jaar ook een vacature door de Voorwegschool in te vullen.
Spreek één van de MR-leden aan voor meer informatie!

mr@voorwegschool.nl

