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Oudergesprekken 
U was van ons gewend dat wij u drie keer per jaar 
uitnodigden voor een rapportgesprek. Vanaf dit 
schooljaar zal dat nog maar twee keer zijn. Dit betekent 
dat u in februari en in juni een gesprek met de 
groepsleerkracht(en) heeft, waarbij het rapport 
besproken zal worden.  
Bij de start van het schooljaar hebben wij met u al een 
startgesprek gevoerd. Om de periode tussen het startgesprek en het eerste rapportgesprek in 
februari te overbruggen, zullen wij op 28 en 30 november voortgangsgesprekken voeren.  
Bij deze gesprekken wordt de voortgang van uw zoon of dochter besproken met de 
groepsleerkracht(en). Dit voortgangsgesprek vindt plaats na een uitnodiging van de leerkracht(en) 
of na een verzoek van u als ouder/ verzorger. 
Natuurlijk is het ook mogelijk om gedurende het schooljaar een extra afspraak te maken met de 
leerkracht wanneer u vragen hebt omtrent de ontwikkeling van uw kind. Een open contact met 
ouders, actief met elkaar samen werken en een sterke ouderbetrokkenheid vinden wij belangrijk. 
Want alleen samen zorgen we ervoor dat ook uw kind een ‘kanjer in leren’ wordt. 

 
Geboortenieuws 
Misschien heeft u het al gehoord. Juf Aike heeft zaterdag een dochter 
gekregen! We wensen haar heel veel geluk!  

 
Kennismaking met de medezeggenschapsraad 

Wat is een medezeggenschapsraad (MR)? 
Onze MR is een groep die bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten die met enige regelmaat 
overleg hebben met de schoolleiding.  
 
Deze raad komt voort uit de wet medezeggenschap op scholen. Met de ervaringen, meningen en 
ideeën van alle betrokkenen (vaders, moeders, juffen en meesters) kunnen we onze eigen sfeer 
in de school, goed onderwijs en een veilige omgeving voor onze kinderen behouden, bewaken en 
waar nodig verbeteren. 
 
We stellen ons graag voor: 

Medezeggenschapsraad (MR) 

Oudergeleding Personeelsgeleding 

Houria Juf Ingrid 

Sunita Juf Sietske 

Wij willen een brug zijn voor alle ouders 
van de kinderen op de Ariënsschool. 

Wij vertegenwoordigen alle juffen en 
meesters op de Ariënsschool 

Tijdens onze overleggen staat het belang van onze kinderen voorop. 

 



 

 

 

Hoe werken wij? 
We houden ons voornamelijk bezig met onderwijs, kwaliteit en personeel. Er zijn vaste 
onderwerpen (zoals het Jaarplan, beleid, lesrooster etc.) en onderwerpen die binnenkomen via 
ouders en/of leerkrachten.   
 
De MR kent drie soorten werkvormen: 
1) MR geeft advies aan schoolleiding 
2) MR geeft instemming aan de schoolleiding 
3) MR wordt geïnformeerd door de schoolleiding 
 
In gesprek blijven: 
Wij als MR ouderleden willen graag met u in gesprek blijven zodat ons advies en onze 
instemming ook echt gedragen wordt door alle ouders van de Ariënsschool. Op deze manier 
kunnen we er samen voor zorgen dat het beste naar boven wordt gehaald voor onze kinderen. 
 
U bent van harte uitgenodigd om een MR overleg bij te wonen. 
Het eerstvolgende overleg staat gepland op 31 januari 2018 om 18.30 uur op de Ariënsschool. 
Aanmelden kan via één van de MR leden of Petra Visseren. 
 
Extra informatie: 
Afgelopen tijd is de MR bezig geweest om onder andere een jaaragenda op te stellen. Er staan 
nog actie punten open zoals: hoe maken we onze notulen openbaar voor ouders en hoe kunnen 
ouders de Oudergeleding gemakkelijk bereiken? Meer informatie hierover volgt. 
 
 
 
 
Hartelijke groet, 
 
De leden van de MR 
 

 
 
Informatie over een mogelijke staking in het onderwijs – 12 december is aangekondigd als 
stakingsdag 
Zoals u zich misschien kunt herinneren hebben de leerkrachten van onze school op 5 oktober 
gestaakt.  
De actiegroep PO in Actie heeft enige tijd geleden aangegeven dat er weer stappen gezet gaan 
worden met betrekking tot de eisen voor minder werkdruk, meer handen in de groep en hogere 
lonen. Dinsdag 5 december is er een gesprek tussen de actiegroep en de minister van Onderwijs, 
waarbij de gestelde eisen het uitgangspunt zijn. Wanneer de gestelde eisen niet ingewilligd 
worden, dan wordt al het onderwijzend personeel binnen het Primair Onderwijs opgeroepen om 
opnieuw te gaan staken.  
Ook dit keer is de bereidheid om te gaan staken groot binnen het team van de Ariënsschool. 
Mocht de staking doorgezet worden op dinsdag 12 december, dan wordt in ieder geval geen les 
gegeven op onze school. 
Zover is het gelukkig nog niet. Eerst wachten we 5 december af en hopen dat de minister de 
urgentie inziet. De toegezegde gelden zijn niet genoeg om de werkdruk te verminderen. Ook zijn 
de middelen die op langere termijn zijn toegezegd geen oplossing voor de problemen waar we op 
dit moment mee geconfronteerd worden. Het tekort aan leraren is groot en actueler dan ooit. Als 
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schoolleider prijs ik me gelukkig met een team dat bereid is voor elkaar in te vallen en te ruilen 
van werkdagen, waardoor het over het algemeen mogelijk is om de groepen te blijven bemensen 
en het onderwijs doorgang heeft. In mijn omgeving zie ik veel scholen die met regelmaat 
leerlingen naar huis moeten sturen, omdat er helaas geen vervanging is. 
Als er vanuit de Bond meer informatie komt over het al dan niet doorgang vinden van de 
stakingsdag stellen wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte. 

 
  

 Belangrijke data  
 
 
 

 

Di 28 en do 30 november  Voortgangsgesprekken 

Di 5 december Sinterklaas op school  
Alle kinderen vanaf 12 uur 
vrij 

Woe 6 december Na schooltijd versieren voor 
kerst met hulpouders 

Do 14 december Koffie-ochtend – Afscheid 
van juf Els 

 Woe 20 december  Kerstdiner 
 Vrij 22 december Alle kinderen vrij 

 


