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Beste wensen 

 

Allereerst willen wij iedereen een mooi en gelukkig 2023 wensen! We zijn blij 
iedereen deze week te zien na twee weken vakantie. Laten we er samen weer een 
leuk, interessant en leerzaam jaar van maken. 
 

De GMR zoekt nieuwe leden! 

De termijn van de huidige Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
van SCOH loopt binnenkort af en daarom organiseren wij verkiezingen. De GMR 
praat mee over bovenschoolse zaken zoals de identiteit van SCOH, 
onderwijskwaliteit, financiën, personeel en huisvesting.   

Waarom zou je in de GMR willen?  

Als GMR-lid help je om het onderwijs op alle 37 scholen van SCOH te verbeteren. 
Een belangrijke taak dus! Je breidt je eigen vaardigheden uit, leert nieuwe mensen 
kennen en deelt jouw kennis met andere leden en de organisatie.  

Niet alleen SCOH-personeel neemt zitting in de GMR, ook ouders maken deel uit 
van het team. Heb jij interesse? Check dan onderstaande informatie. Ken je 
ouders die dit leuk zouden vinden? Breng ze dan vooral op de hoogte.  

Meer info 

• In deze video krijg je alle informatie over wat de GMR allemaal doet, wat er 
van je verwacht wordt en wanneer je je verkiesbaar kan stellen. Ook vind je 
deze informatie op de website van SCOH onder de verkiezingspagina van de 
medezeggenschapsraad.   

• René Tromp, de voorzitter College van Bestuur, vindt medezeggenschap erg 
belangrijk, hij laat dit weten via deze videoboodschap.  

• Voor vragen kan je als ouder terecht bij Matthijs Daatselaar 
(mdaatselaar@ouders.scoh.nl) of via gmr@scoh.nl.  

Aanmelden voor de GMR kan via dit aanmeldformulier tot en met 5 februari 
2023. 
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Koffie-ochtend groep 7 

 
Op woensdagochtend 18 januari van 8.30-9.30u staat de koffie-ochtend voor 
groep 7 gepland. Tijdens de ochtend kunt u onder het genot van een kopje koffie 
in gesprek met Emira Bilkic en met elkaar. Tijdens deze koffie-ochtend staat de 
nieuwe procedure rondom het preadvies en de aanmelding op de middelbare 
school centraal. Aanmelden voor de koffie-ochtend kan tot en met maandag 16 
januari bij Fleur Steentjes (fsteentjes@scoh.nl).                                      
 

Koffie-ochtend groep 6 

 
Op woensdagochtend 25 januari van 8.30-9.30u staat de koffie-ochtend voor 
groep 6 gepland. Tijdens de ochtend kunt u onder het genot van een kopje koffie 
in gesprek met Emira Bilkic en met elkaar. Aanmelden voor de koffie-ochtend kan 
tot en met maandag 23 januari bij Fleur Steentjes (fsteentjes@scoh.nl).                                                              
 

Nieuwe leden ouderraad gezocht! 

 

Momenteel bestaat de ouderraad uit vier actieve en betrokken ouders. Ongeveer 

2 keer per kwartaal vergaderen zij om de verschillende activiteiten op school te 

organiseren. Bij sommige activiteiten worden zij gelukkig ondersteund door een 

aantal hulpouders. Maar de ouderraad is op zoek naar structurele uitbreiding! Die 

extra handjes zijn hard nodig om alle activiteiten te kunnen blijven organiseren. 

We willen via deze weg ook de contactouders van de groepen vragen om dit nog 

even onder de aandacht te brengen. Wilt u de ouderraad komen versterken? Heel 

fijn! Stuur dan een mail naar Fleur Steentjes (fsteentjes@scoh.nl). 

Vakantierooster 2022-2023 

 
Vakantie: 

Data Eerste dag Laatste dag 

Voorjaarsvakantie 25 februari 2023 5 maart 2023 

Goede vrijdag en Pasen 7 april 2023 10 april 2023 

Meivakantie 22 april 2023 7 mei 2023 

Hemelvaart 18 mei 2023 21 mei 2023 

Pinksteren 27 mei 2023 29 mei 2023 

Zomervakantie 8 juli 2023 20 augustus 2023 

 

Margedagen: 

Voor groepen 1 t/m 4 zijn de volgende margedagen vastgesteld, dagen waarop zij vrij zijn. 

Margedag 1 Woensdag 22 februari Groep 1 t/m 4 zijn vrij 

Margedag 2 Woensdag 14 juni Groep 1 t/m 4 zijn vrij 
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Studiedagen: 

De studiedagen waarop alle groepen geen school hebben zijn in 2022-2023 als volgt ingepland: 

Dinsdag 14 februari  Studiedag 6 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Woensdag 22 maart Studiedag 7 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Woensdag 21 juni  Studiedag 8 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Vrijdag 30 juni Studiedag 9 Peuterschool en groepen 1 t/m 
8 zijn vrij 

 

Vrije middagen: 

Vrijdag 23 december Leerlingen om 12.00u vrij Groepen 1 t/m 8 

Vrijdag 24 februari Leerlingen om 12.00u vrij Groepen 1 t/m 8 

Vrijdag 21 april Leerlingen om 12.00u vrij Groepen 1 t/m 8 

Vrijdag 7 juli Leerlingen om 12.00u vrij Groepen 1 t/m 8 

 

 


