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10 februari 2023 
Studiedag aanstaande maandag 
Denkt u aan de studiedag van aanstaande maandag? Alle kinderen zijn dan vrij. 
 
Schoolfruit 
Afgelopen week was de laatste week dat wij schoolfruit hebben gekregen. 
Vanaf 13 februari willen we vragen of de kinderen op woensdag t/m vrijdag 
weer zelf fruit meenemen. Het liefst natuurlijk de hele week! 
 
Lege batterijen, lever ze in bij ons op school 
Je kunt je lege batterijen bij ons op school inleveren. Goed voor het milieu én 
voor onze school. Want voor elke kilo ingezamelde lege batterijen ontvangt 
onze school een geldbedrag. Dit geldbedrag kunnen wij besteden aan 
bijvoorbeeld schoolartikelen. Hoe meer ingezamelde lege batterijen, hoe hoger 
het geldbedrag is dat onze school zal ontvangen.  
Alle bij ons op school ingeleverde batterijen worden door Stibat ingezameld en 
gerecycled. Van metalen uit deze batterijen kunnen nieuwe producten worden 
gemaakt, zoals pannen, fietsen, kranen en dakgoten. 
De batterijen kunnen ingeleverd worden in de hal van de hoofdingang.  
 
Vacature oudergeleding MR (herhaling) 
Sietske Veenstra, een ouder vanuit de oudergeleding van de MR, gaat afscheid 
nemen van OBS de Slinge omdat haar zoon naar het voortgezet onderwijs gaat. 
Door het vertrek van Sietske ontstaat er met ingang van het schooljaar 2023-
2024 een vacature binnen de oudergeleding van de MR. 

Wat doet de Medezeggenschapsraad? Iedere ouder heeft recht op 
medezeggenschap binnen de school. U kunt van dit recht gebruik maken als u 
wilt dat de school rekening houdt met uw wensen en ideeën. De 
Medezeggenschapsraad (MR) is hiervoor bedoeld. Via de MR heeft u invloed op 
de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. De MR kan het 
schoolbestuur gevraagd en ongevraagd advies geven over alles wat met de 
school te maken heeft en ook voorstellen doen. Het schoolbestuur heeft bij 
beslissingen en veranderingen vaak het advies en soms ook de instemming van 
de MR nodig. De MR is een wettelijk orgaan dat bestaat uit een gekozen 
vertegenwoordiging van ouders en personeel. Er vinden gemiddeld zes MR-
vergaderingen per schooljaar plaats, daarnaast zijn er per schooljaar twee 
bijeenkomsten met de GMR van Stichting op Kop. 

Er zijn 3 verschillende soorten beslissingen: 
1. De MR geeft advies; 
2. De MR geeft instemming door één of beide geledingen van de MR; 
3. De MR moet geïnformeerd worden door de schoolleiding. 

Belangrijke data: 
17 februari rapporten 
mee 
 
20, 21, 22 februari 
rapportgesprekken 
 

27 februari t/m 5 
maart 
  Voorjaarsvakantie 

 
Studiedagen 
team: 
      13 februari 
        Alle leerlingen 
vrij 
   30 juni 
        alle leerlingen 
vrij 
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Informatieplicht is de meest vrijblijvende van de drie, maar een MR kan 
informatie wel vaak goed gebruiken om een eigen oordeel te vormen en dan op 
eigen initiatief suggesties voor verbetering te doen. 

MR-leden dienen contacten te onderhouden met hun achterban, waaruit ze 
tenslotte zijn gekozen. De MR kan bv. het team of de ouderraad raadplegen c.q. 
informeren bij vragen waar de MR advies of instemming over dient te geven. 
MR-leden zijn niet wettelijk verplicht verantwoording af te leggen, maar ze 
worden wel geacht namens de achterban te spreken. Deze informatieplicht van 
de MR ten behoeve van de achterbannen is wel wettelijk vastgelegd. Wij 
vinden de communicatie tussen de ouders, personeel en de MR heel belangrijk! 
Daarom plaatsen wij na iedere MR-vergadering een kort verslag over de 
besproken onderwerpen in de eerstvolgende nieuwsbrief. 

Op dit moment bestaat de MR uit 4 leden: 
Oudergeleding 
Ellen Holtmann (moeder van Fynn en Syll Booisma) 
Sietske Veenstra (moeder van Jelmer Visser) 
Personeelsgeleding 
Bea Beugelink 
Astrid van de Werken 
 
Interesse? 
Mocht u vragen hebben, meer willen weten over de MR of u direct op willen 
geven als MR-lid. U kunt ons als volgt bereiken: mr@obsdeslinge.nl 
 

 

Aanwezigheid directeur en locatiecoördinator  
Peter: maandag en woensdag   
Astrid: gehele week  
  
Team OBS de Slinge  
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