
De eerste MR vergadering van het schooljaar hebben we achter de rug. Het overleg stond in 

het teken van het MR- jaarverslag, waarin de onderwerpen van het afgelopen schooljaar terug 

komen en inzichtelijk zijn gemaakt voor alle ouders en betrokkenen. Het jaarverslag is 

binnenkort op de website van de school te vinden. 

Een aantal andere onderwerpen zijn tevens aan bod gekomen. Hieronder worden ze kort 

benoemd. 

- De locatiegids is uitgebreid besproken. In deze gids vindt u de visie van Kindcentrum 

Koningin Juliana en kunt u allerlei informatie vinden over de school. De gids is te vinden op 

de website. https://kindcentrum-koninginjuliana.nl/  

- Het jaarverslag van de MR is besproken en goedgekeurd en is tevens terug te vinden op de 

website. 

- Communicatie school-ouders: De schoolkalender is verstuurd naar alle ouders. Hierin staan 

de meeste activiteiten van komend schooljaar vermeld. Deze en ook activiteiten die nog niet 

in de kalender voorkomen zullen worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief die twee 

wekelijks verschijnt per mail. Er zal in de toekomst weer gewerkt gaan worden met een 

schoolapp, zodra deze app beschikbaar is horen we dat. 

 

- De personele bezetting; we hebben dit nieuwe schooljaar een aantal nieuwe leerkrachten 

waardoor en geen gaten vallen in de bezetting. Bettina, die als IB-er (integraal begeleider)in 

de bovenbouw werkzaam is, gaat onze school verlaten. Hier wordt een nieuwe vacature voor 

opengesteld. Mocht er niet tijdig een vervanger worden gevonden, dan zal er een interim IB-

er worden aangesteld. 

  

Ouderavond  
Op 7 november organiseert de MR een informatieavond over Social Media. Hoe moet je als 

ouder hiermee omgaan? Hier zult u nog uitgebreid over worden geïnformeerd, maar zet deze 

datum alvast in uw agenda. 

 

Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande onderwerpen of iets te bespreken hebben kunt 

u ons altijd aanspreken.  

 

Namens de oudergeleding; 

Ellen van Velzen (Moeder van Thijs, groep 8 en Fieke, groep 5), Hilde de Ronde (Timo, 

groep 8 en Ilse, groep 7) en Corina Stuivenberg (Daphne, groep 7 en Mark, groep 4) 

 

https://kindcentrum-koninginjuliana.nl/

