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Oproep voor nieuwe MR-leden 
 
We zijn op zoek naar in ieder geval 1 nieuwe ouder (en 1 nieuwe leerkracht) die de 
MR wil komen versterken. Zowel bij de ouders als bij het personeel zitten 
personen die de maximale zittingstermijn bereikt hebben. Heeft u interesse om 
zitting te nemen in de MR, dan kunt u dit kenbaar maken via e-mailadres: 
mrspiegel@scoh.nl. 
 
De tijdsinvestering valt mee. We vergaderen ongeveer zes keer per jaar en af en 
toe 
heeft de oudergeleding van de MR een tussenoverleg. 
 
Wat is de MR? 
De Medezeggenschapsraad (MR) is bij allerlei schoolzaken betrokken. De MR 
bestaat uit ouders en personeel van de school, en biedt zo de kans om mee te 
praten over schoolbeleid. Zo hebben we in de MR aandacht voor het jaarplan en 
de ontwikkeling van de school op de langere termijn. 
 
Afgelopen 2 jaar hebben we bijvoorbeeld inspraak gehad bij het tot stand komen 
van het jaarplan en het NPO-plan, de coronamaatregelen, de overblijf- en 
ouderbijdrage, het instellen van een oudercommissie voor jaarlijkse feesten en 
het vaststellen van het schoolbudget.  
Daarnaast is er elke vergadering ruimte om onderwerpen te bespreken die van 
belang zijn voor de ouders.  
 
Wie zitten er in de MR? 
Op dit moment bestaat de ouderdelegatie in de MR uit vier ouders: 
 
Waalko Dingemans is de vader van Waalko uit groep 7 en Madieke uit groep 5. In 
het dagelijks leven is Waalko Project Manager in offshore wind-projecten. “In de 
MR zet ik mij in om een brug te bouwen tussen de ouders en de school en om de 
school te ondersteunen vanuit mijn werkervaring." 
 
Emilie Holthuis is de moeder van Sjoerd uit groep 6a. Emilie werkt bij 
Hogeschool Inholland bij de zij-instroomopleiding van de pabo. “Dit is mijn eerste 
jaar in 
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de MR en ik hoop dat ik het geluid van ouders en wat er bij jullie leeft kan 
overbrengen naar het schoolteam om samen tot mooie oplossingen te komen.” 
 
Sjoerd van Bekkum is de vader van Eva Noor uit groep 6a en Kazimir uit groep 
5. Sjoerd is professor aan de Erasmus Universiteit. “Ik zit in de MR om mee te 
denken over hoe we onze school nog beter en leuker kunnen maken voor onze 
kinderen.” 
 
Mascha Westgeest is de moeder van Raúl (groep 8), Mateo (groep 6) en Inéz 
(groep 3). Mascha werkt in het hbo als programmamanager overstap havo/mbo-
hbo voor de regio Haaglanden. “Ik zit in de MR omdat ik het leuk vind om mee te 
denken over de ontwikkelingen van de school en mijn steentje wil bijdragen aan 
het onderwijs”. 
  
Naast de vier ouders zitten er ook drie leerkrachten in MR: 
Claudia Zuiderwijk, groep 3 
Lisanne van Heijningen, groep 4 
Arriënne Ouwehand, groep 5 
 
Contact 
Heeft u vragen of opmerkingen over het beleid van de school die u graag door de 
MR wilt laten oppakken of wilt u zich aanmelden voor de MR? Dan kunt u ons 
altijd bereiken op het volgende e-mailadres: mrspiegel@scoh.nl. 
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Ouders op het schoolplein en in de school 

 

Vanwege de versoepelingen zijn ouders vanaf maandag 7 maart weer welkom bij 
ons op school. In de school bent u welkom wanneer u een afspraak heeft met een 
leerkracht voor bijvoorbeeld een (rapport)gesprek. Het afscheid nemen van de 
kinderen gebeurt nog steeds op het schoolplein. Op het schoolplein gelden verder 
geen bijzondere maateregelen meer.   
 

Rapportgesprekken 

Alle kinderen krijgen op vrijdag 25 februari hun rapport mee naar huis. In de week 
van 7 t/m 10 maart vinden de rapportgesprekken plaats voor de kinderen van 
groep 1 t/m 7. Voor het inplannen van de rapportgesprekken maken we wederom 
gebruik van ‘Schoolgesprek’. U heeft hier inmiddels een mail over ontvangen.  

Luizencontrole 

 
Na de voorjaarsvakantie is het weer tijd voor een luizencontrole bij alle kinderen. 
We denken er als team over na hoe we dit weer kunnen oppakken op school. Voor 
nu willen wij u nog vragen om uw kind(eren) zelf te controleren op luizen voordat 
zij weer naar school komen op maandag 7 maart. 
  

Film Leren Zichtbaar Maken 

 

In de vorige Nieuwsbrief vertelden wij u al dat de ouderbijeenkomst Leren 
Zichtbaar Maken helaas niet fysiek kan plaatsvinden. Als alternatief wordt er een 
film gemaakt met meer informatie over dit onderwerp. De opnames voor deze 
film vinden plaats op 15 maart. We verwachten de film eind maart voor alle 
ouders beschikbaar te hebben.  
 
 
 
 

Studiedag donderdag 24 maart 

 
Op donderdag 24 maart staat er een studiedag gepland voor het team. Alle 
kinderen zijn deze dag vrij. De peuterschool is wel gewoon open.  
 
 
 
 
 



Fijne vakantie! 

 
We wensen alle kinderen en hun ouders een hele fijne vakantie waarin gelukkig 
weer veel meer kan dan we de afgelopen tijd gewend zijn geweest. Tot maandag 7 
maart! 
 

Vakantierooster 2021-2022: 
 
 

Data Eerste dag Laatste dag 
Voorjaarsvakantie 26 februari 2022 6 maart 2022 

Goede vrijdag en Pasen 15 april 2022 18 april 2022 

Meivakantie 23 april 2022 8 mei 2022 

Hemelvaart 26 mei 2022 29 mei 2022 

Pinksteren 6 juni 2022  

Zomervakantie 9 juli 2022 21 augustus 2022 

Margedagen:  

Voor de Peuterschool en de groepen 1 t/m 4 zijn nog 2 margedagen vastgesteld, dagen waarop zij vrij 

zijn.  

Margedag 3 Woensdag 1 juni  Groepen 1 t/m 4 

Studiedagen:  

De studiedagen waarop alle groepen geen school hebben zijn in 2021-2022 als volgt ingepland: 

Donderdag 24 maart  Studiedag 5 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Vrijdag 8 april  Studiedag 6 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Vrijdag 17 juni  Studiedag 7 Peuterschool en groepen 1 t/m 
8 zijn vrij 

Maandag 20 juni  Studiedag 8 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Vrije middagen: 

8 juli  Vanaf 12.0 uur vrij Groepen 1 t/m 8 

 


