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Agenda 
vr 4 maart : rapport groepen 2 t/m 7 
ma 7 t/m vr 18 maart : voortgangsgesprekken groepen 1 
ma 7 t/m vr 18 maart : rapportgesprekken groepen 2 t/m 7 
vr 15 t/m ma 18 april : paasvakantie 
wo 20 t/m vr 22 april : eindtoets groepen 8 
ma 25 april t/m vr 6 mei : meivakantie 

 
 
 
 

Met spoed gezocht (herhaalde oproep):  
hulp(groot)ouders voor het Boekenparadijs 
Na onze vorige oproep hebben wij al enkele aanmeldingen ontvangen voor hulp in het 
Boekenparadijs (dank daarvoor). Echter op de dinsdag- en donderdagochtend kunnen wij nog 
wat hulp gebruiken. Dus heeft u tijd en zin om onze enthousiaste lezers te helpen bij het lenen 
van een boek en heeft u wekelijks (of maandelijks) een dinsdag- of donderdagochtend zin en 
tijd? Meld u dan nu aan bij juf Mirella (mirella@dekwikstaart.nl).  
 
De werkzaamheden zullen onder andere bestaan uit: 

• het samenwerken in het Boekenparadijs met de leerlingen uit de groepen 7 en 8; 

• het scannen van de boeken bij uitlenen en innemen; 

• het terugplaatsen van boeken in de kasten; 

• het aantrekkelijk presenteren van de boeken; 

• het indien nodig helpen zoeken van een geschikt boek voor een leerling; 

• het toezicht houden. 
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Terugkoppeling van de medezeggenschapsraad (MR) 
Maandag 7 februari heeft de MR weer een vergadering gehad. De volgende punten zijn in 
deze bijeenkomst aan bod gekomen.  
 

• Terugkoppeling van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 
Binnen de GMR is gesproken over het functiebouwwerk. Dit is een overzicht van alle 
functies die binnen de stichting voorkomen, met als doel meer transparantie over de 
taken, rollen en functies.  

• Vakantierooster en lesvrije dagen 2022-2023 
Het vakantierooster staat inmiddels op de website. De lesvrije dagen voor volgend 
schooljaar zijn echter nog niet bekend. Dit zijn geen vakantiedagen voor personee,l 
maar worden ingezet voor de professionalisering van het onderwijs en zijn vaak 
gekoppeld aan een vakantie. 

• Tevredenheidsonderzoeken 
De tevredenheidsonderzoeken van DUO onder leerlingen, ouders en medewerkers zijn 
geëvalueerd aan de hand van een presentatie van Boudewijn.  

• Corona 
De vele veranderingen vanuit de overheid maakten de regelgeving omtrent quarantaine 
en besmettingen van de laatste tijd soms onduidelijk. Het stappenplan dat gedeeld is in 
de Kwikflits en de communicatie omtrent thuisonderwijs werd als prettig ervaren. 

• Leerlingenraad  
De leerlingenraad heeft (ook) een inventarisatie gedaan van (on)tevredenheid over 
allerlei onderwerpen rond onze school. De resultaten hiervan hangen op het 
leerlingenraadprikbord. De uitslagen komen overeen met de resultaten van de 
leerlingenenquête van DUO.  

• Onderzoek klimaatsysteem Brede School 
De MR is geïnformeerd over de ontwikkelingen rond ventilatie en klimaatsysteem aan 
de hand van een presentatie. Het is noodzakelijk om een verbouwing door te voeren om 
te voldoen aan de norm van ‘frisse scholen’.  Deze zal waarschijnlijk medio 2023 
plaatsvinden.  

 
Mocht u een vraag of opmerking voor ons als MR hebben, dan kunt u ons benaderen via 
mr@dekwikstaart.nl of door een van ons even aan te spreken op het schoolplein.  
 
Met vriendelijke groet,  
Namens de oudergeleding: Robert Haagsma, Vikash Hindori en Chantal Vleeschhouwer  
Namens de personeelsgeleding: Alma Bax, Carolien Janse en Lyske van der Knaap 
 

Ingezonden berichten 
 

• Samen door de tropenjaren 
Deze flyer gaat over een workshop-serie voor ouders met minstens één kind tussen de 
0 en 6 jaar. Deze tijd met kinderen in die leeftijd wordt vaak de tropenjaren genoemd. 
 

• Van Qui Vive 
Lees hier meer over de open dag van Hockeyvereniging Qui Vive op zondag 13 maart. 
Lees hier meer over de hockeytrainingen voor kinderen van 4-6 jaar. 
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