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September 2018

Voorwoord
Dit is de eerste MR nieuwsbrief
van dit schooljaar.
In deze nieuwsbrief zullen zaken
uit de MR vergadering van 11
september jongstleden naar voren komen.
MR OBS Op Weg

Nieuwe interim-directeur:
Rick Matser
Na het vertrek van Judith
Gravemaker heeft de school
een nieuwe interim directeur in de persoon van Rick
Matser. In de gesprekken,
waarbij de MR ook aanwezig
was, bleek Rick de aangewezen persoon voor onze
school vanwege zijn ervaring
(o.a. op het gebied van fusies), sociale karakter en
oplossend vermogen. Wij
hebben er als MR alle vertrouwen in dat Rick onze
school het komende schooljaar goed zal leiden. Dit in
samenwerking met plaatsvervangend directeur Coen
Kaijser.

OBS Op Weg
Langestraat 21,
4542AG Hoek.
0115-441390
E-mail: opweg@ogperspecto.nl
www.obsopweg.nl

Wist u dat?


De 1e vergadering 11 september jongstleden was?



Alle vergaderingen van de MR openbaar zijn?



We weer goed van start zijn gegaan?



Er nieuwe leden zijn toegetreden tot de MR?



We een eigen e-mailadres hebben als MR?



Dit het e-mailadres is: mropweg@ogperspecto.nl ?



De volgende MR-vergadering op 13 november staat gepland?

Onderzoek fusie met uitnodiging voor bijeenkomst Identiteit op
25 september 2018
De teams en MR-leden van Op Weg en het Kompas zijn
maandag drie september gestart met de 1e van de drie
fusiebijeenkomsten. Het ontwerpen van een droomschool en het bespreken van werkgroepen waren de
belangrijkste onderwerpen. De werkgroep identiteit
zal binnenkort worden vormgegeven met ouders en
leerkrachten. Op 25 september zal de 1e bijeenkomst plaatsvinden
bij het Kompas om 19.30 uur. De bijeenkomsten zullen om-en-om worden georganiseerd. Aanmelden graag via Meester Rick of Meester
Coen.
Wij, als MR, hopen op veel aanmeldingen deze avond, zodat we een
goed beeld hebben wat er precies leeft onder de ouders van Op Weg
ten aanzien van de voorgenomen fusie.
Nieuwe taakverdeling in de MR
In de MR zitten momenteel meester Coen, juf Renske en juf Yanaika.
De afvaardiging vanuit de ouders bestaat momenteel uit Martijn Verschuren, Patrick de Guchteneire, Bart van der Wal en Albert Kingma.
Martijn heeft de rol van voorzitter op zich genomen en juf Yanaika is
notulist geworden.

Verder goed om te weten:
Tijdens de kennismakingsgesprekken op vier en negen oktober zal er
op school een informatiestand staan die ouders gaat informeren en
werven voor de TSO (overblijf), technieklessen, ouderraad, etc.. Bij
interesse kunt u zich direct aanmelden!

