
 
Verslag van de informatieavond van dinsdag 24 september j.l. 
 
Het is jammer om te constateren dat de opkomst voor deze avond aan de magere kant was. Onze 
leerkrachten steken hun tijd en nemen de moeite om u van alle informatie te voorzien rondom het 
schoolgebeuren van uw kind. Enige betrokkenheid richting de school en uw kind zou zeer op prijs 
worden gesteld. Tenslotte zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind. Wij 
op school en U thuis! 

 

Rust in en rond de school 
Om de veiligheid van u en vooral voor onze kinderen te waarborgen hebben we een aantal afspraken 
benoemd tijdens de informatieavond. 

- Het hek van de parkeerplaats is vanaf 08.15 uur tot het einde van de schooldag dicht 
- De deur van de school zijn en blijven dicht onder de lestijden. Is het dringend, bij de voordeur 

is er een deurbel 
- Ouders wachten bij het ophalen van hun kinderen buiten tot de schoolbel is afgegaan 

 

De Medezeggenschapsraad (MR) 
Deze bestaan uit de ouderengeleding: Sheila Merhai, Esra Tuyluce en de personeelsgeleding Annemieke 
van der Stoel, Tim Koman. 

Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad, waarin zowel personeelsleden als ouders zitting 
hebben. De Medezeggenschapsraad vervult een belangrijke rol tussen bestuur, school en regio. De raad 
heeft de (formele) taak mee te denken of mee te beslissen in zaken die voor school en/of kinderen en 
ouders van belang zijn. De raad treedt op als overlegorgaan tussen ouders, school, regio en het bevoegd 
gezag, het stichtingsbestuur. 

De MR heeft in verschillende zaken adviesrecht en in weer andere zaken instemmingbevoegdheid. Er 
wordt onder andere gesproken over: het schoolplan, het formatieplan, sollicitaties en benoemingen, 
verbouwingen en overige onderwijskundige zaken. De MR vergadert 8 keer per jaar en publiceert 
informatie voor de ouders in de schoolkrant en zo nodig in ons maandelijkse bulletin de Lugtnieuws. 

Zijn er zaken die u met ons wilt bespreken of wilt voorleggen, dan kan dat via het e-mail adres: 

mrlugtmeijer@leerplein055.nl 

 

Toestemming publicatie foto’s 
Enige tijd geleden heeft u een brief ontvangen inzake het geven van toestemming voor het publiceren 
van foto’s vanuit onze PR commissie o.l.v. Margriet Toebes. Mochten wij een foto extern willen 
gebruiken dan zullen wij eerst toestemming aan u vragen voordat deze wordt gepubliceerd.  

 

De Activiteitencommissie (AC) 
De activiteitencommissie bestaat uit ouders (4 leden en een leerkracht en per activiteit aangevuld met 
hulpouders), die zich inspannen om een belangrijke bijdrage te leveren aan  de goede sfeer binnen de 
school. De AC ondersteunt jaarlijks de organisatie van een aantal activiteiten, zoals het Sinterklaas-, het 
Kerstfeest en Pasen. 

 



Ouders:  
Ellen (moeder van Anouk, groep 4) 
Mariska (moeder van Valentino, groep 2) 
Marieke ( moeder van Tijmen en Eline, groep 7 en groep 5) 
Juf Linda  
 
Tevens helpt de AC met het organiseren en uitvoeren van de geplande activiteiten, dat kan zijn 
bijvoorbeeld een fancy fair, een verloting, enzovoort. Sommige van deze activiteiten hebben tot doel de 
financiële middelen van de school te vergroten. Soms worden de verkregen gelden gebruikt om een goed 
doel te sponsoren. De AC beheert het schoolfonds, waaruit de vele activiteiten bekostigd worden. Soms 
wordt voor alle kinderen iets aangeschaft zoals bv. tassen om de jassen in te doen en zo hoofdluis te 
voorkomen. 

Om deze extra activiteiten te kunnen betalen wordt van u een zogenoemde vrijwillige ouderbijdrage 
gevraagd.1 kind : € 25; 2 kinderen: € 47,50 en 3 of meer kinderen: € 67,50 

Op zoek 
Ellen (vanuit AC) is op zoek naar een vrijwilliger die een controle uit kan voeren op haar financiële 
werkzaamheden. Dus heb jij een blauwe drijfveer in je genen zitten en hou je van controleren, meld je 
z.s.m. aan bij Ellen. 
Zijn er zaken die u met ons wilt bespreken of voorleggen dan kan dit ook via het mailadres 
aclugtmeijer@leerplein055.nl 

 

Schoolmaatschappelijk werk 
Inloopspreekuur Lyke Lagerwey op dinsdag 15 oktober, dinsdag 12 november en dinsdag 10 
december.  
Meer informatie zie verder in de nieuwsbrief. 

 
Mededelingen 
Wij willen stappen maken op weg naar een gezonde school, vandaar dat we iedere woensdag waterdag 
hebben gepland. De kinderen hebben inmiddels een eigen bidon met naam erop, die ze elke dag op 
school kunnen gebruiken. De bidons gaan iedere vrijdag mee naar huis, zodat u ze thuis grondig kunt 
schoonmaken om deze vervolgens weer de maandag aan uw kind mee te geven. Lege pakjes, flesjes 
etc. worden door de kinderen weer mee naar huis genomen, denkend aan een duurzame omgeving. 
 

Bij vragen kunt u altijd terecht bij Jan van der Wel 
Hij is bereikbaar op school op: dinsdag en vrijdag en altijd via onderstaand mailadres. 
E-mail: jvanderwel@leerplein.nl 

 

                                                     Namens de oudergeleding van de MR, 

                                                     Sheila Merhai. 

 

 

 

 


