
NIEUWSBRIEF 

 

05 december 
Sinterklaasviering 
 
 
 
 

 
10 december 
Start stageweek PABO studen-
ten Lesley Ankone (gr. 3-4) en 
Alexandra Siebum  (gr. 1-2) 
 

17 december 
Kerstbakjes maken 
 

19 december 
Kerstdiner                      
(18.00-19.30 uur) 
 

21 december 
Meester Michel jarig 
 

21 december  
Start kerstvakantie:            
groep 1-4 om 12:00 uur          
groep 5-8 om 15:15 uur 
 

07 januari 
-Weer naar school                  
-Gezamenlijke nieuwjaars- 
borrel met rolletje &  
slagroom 
-Start van het thema:         
Techniek 
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NIEUWTJES UIT DE SCHOOL AGENDA               

Even voorstellen... 
Mijn naam is Manon Stroeve. Ik ben achttien jaar en 

woon in Coevorden. Ik volg de 
opleiding onderwijsassistent (1e 
jaar) in Hardenberg op het Alfa 
College. Dit schooljaar mag ik 1 
dag in de week stage lopen op de 
Delftlanden. Ik loop elke maan-
dag mee in groep 1 en 2 tot aan 
het einde van het schooljaar. 
Naast mijn opleiding werk ik bij 
de Jumbo op de broodafdeling. In 
mijn vrije tijd speel ik volleybal 

en vind ik het leuk om met vriendinnen uit te gaan.  
Ik hoop op een leuke/leerzame tijd!  

De MR adviseert directie en team ge-
vraagd en ongevraagd en heeft instem-
mingsrecht of adviesrecht bij bepaalde 
zaken die de school betreffen.  

 
MR mailadres: mr@obs-delftlanden.nl  

 
Samenstelling MR 2017-2018:  
Voorzitter: mevr. M. Hessels 
(teamgeleding)  
Lid: dhr. B. Rodenburg (oudergeleding)  
Lid: mevr. C. Vugteveen (oudergeleding)  

Medezeggenschap (MR) 
De medezeggenschapsraad is het orgaan 
waarin de belangen van ouders en perso-
neel worden vertegenwoordigd.  
De medezeggenschapsraad bestaat uit een 
oudergeleding (2 ouders) en uit een perso-
neelsgeleding (2 personeelsleden).  

 
De locatieleider heeft geen zitting in de 
MR. Haar taak is meer die van overleg-
voerder tussen het bevoegd gezag (= be-
stuur) en de MR geworden.  
 
Elke geleding heeft instemmings- en ad-
viesrecht over zaken die voor haar van 
belang zijn, zoals:  

 het schoolplan en schoolgids;  

 formatieplan;  

 arbeidsomstandigheden;  

 financiën.  
De MR vergadert om de zes weken of va-
ker indien noodzakelijk. Deze vergaderin-
gen zijn openbaar. Iedereen kan bij de 
voorzitter van de MR vragen indienen.  

 


