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INFO  34 
 

8-5-2020 
 
 

  
In dit nummer  
 maandag 11 mei van start 

 dubbel babygeluk 

 Pools Militair Ereveld 

 oproep kandidaten GMR  

 
 
Aanstaande maandag van start! 
 
Afgelopen woensdag ontving u van ons uitgebreide informatie over de “spelregels” vanaf de 
heropening van de school op maandag 11 mei. Naar aanleiding hiervan mocht u zelf weer aan het 
improviseren en regelen. Wij realiseren ons dat dit echt niet altijd meevalt.  
 
Naast veel begripvolle en fijne reacties, hebben wij te maken gekregen met teleurgestelde reacties… 
vooral voor de leerlingen van groep 8 is het zwaar. Zij hadden zich hun laatste maanden op de 
basisschool zó anders voorgesteld. We proberen ons nu in alle groepen te concentreren op wat wél 
kan en niet alleen op wat niet kan. En dat zou nog wel eens onvergetelijk mooi kunnen uitpakken!  
 

Vanaf maandag in ieder geval weer:  

oog in oog (op anderhalve meter afstand)  

samen kletsen, samen lachen, samen leren, samen spelen, samen sporten 

 

 
  

Wij benadrukken nog 
eens dat de kinderen 

welkom zijn op de voor 
hun afgesproken data 
en dat alle dagdelen 

gelijk zijn, dus ook de 

woensdag! 
 

Volg looproutes en 

pijlen buiten en 

houdt afstand! 
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Dubbel babygeluk 
 

 
Op 21 april is Siriyana bevallen van haar eerste kindje: hij heet Filip. Moeder, vader 
Bob en zoon maken het goed!  
 
 
 
En op 7 mei (op haar eigen verjaardag!) is Ilona bevallen van haar eerste kindje: zij 
heet Zoë. Moeder, vader Patrick en dochter maken het goed!  
 
 
 

Wij feliciteren de kersverse pappa’s en mamma’s en wensen hen veel geluk met de gezinsuitbreiding! 
 
 
 

Pools Militair Ereveld 
 
Maandag 4 mei was een gedenkwaardige dag. De Nationale 
Dodenherdenking, waarbij dit jaar groots zou worden uitgepakt 
omdat het 75 jaar geleden is, dat Nederland is bevrijd. 
 
Elk jaar wonen wij op twee momenten in het schooljaar 
herdenkingen bij met een aantal leerkrachten en kinderen uit de 
groepen 7 en 8 van onze school. Maar dit jaar kon de herdenking 
helaas niet op deze manier doorgaan. 
 
Namens onze school heb ik maandag een bloemstuk gebracht om 
de Poolse strijders, die hier begraven liggen te eren.  
 

Wij hopen hier in oktober weer samen met onze leerlingen te staan, om deze Poolse helden te eren, 
omdat we het heel belangrijk vinden om hier met onze leerlingen bij stil te staan. 
 
Liselotte van Houwelingen, groep 7 

  

 

Wat ouders nu niet te zien krijgen, maar wat de groepen 3 toch 

graag met u willen delen: de hartverwarmende “contactwand”: één 

van de fantastische monumenten van deze bijzondere tijd! 
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an de ouders/verzorgers van leerlingen Delta-onderwijs  
 
Betreft: verkiezingen GMR oudergeleding  
 
“DE GMR ZOEKT BETROKKEN EN ACTIEVE OUDERS. DENK EN BESLIS MEE OVER DELTABREDE ONDERWERPEN 
EN DRAAG BIJ AAN (NOG) BETER ONDERWIJS VOOR ONZE KINDEREN”  
 
Daarom deze oproep aan ouders/verzorgers van kinderen op Deltascholen om zich kandidaat te stellen voor de 
oudergeleding van de GMR! De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Delta bestaat uit twaalf 
leden: dat zijn zes personeelsleden (de personeelsgeleding) en zes ouders (de oudergeleding). Wij zijn op zoek 
naar drie kandidaten voor onze oudergeleding.  
 
Wat is een MR en GMR?  
Veel zaken die voor het onderwijs en voor u als ouders van belang zijn worden door de ‘eigen’ school geregeld. 
Vaak wordt dit in overleg met de ‘lokale’ Medezeggenschapsraad (MR) besloten. De MR kan invloed uitoefenen 
op de gang van zaken op schoolniveau. Maar er zijn ook allerlei zaken waarover op het niveau van de stichting 
(Delta-niveau) besluiten worden genomen. Dat noemen we ‘op bovenschools niveau’ en daarin heeft de GMR 
een belangrijke rol. De GMR wordt geïnformeerd over voorgenomen besluiten en overlegt samen met het 
bestuur van Delta over zaken die alle ouders, alle kinderen en alle personeelsleden aangaan. Bijvoorbeeld over 
onderwerpen zoals passend onderwijs, de vakantieregeling, het gezamenlijk strategisch beleid, het 
personeelsbeleid en het ICT beleid. Belangrijke zaken die veel impact hebben op het onderwijs: niet alleen 
vandaag, maar ook morgen en overmorgen. Op dat bestuurlijke beleid heeft de GMR instemmings- of 
adviesrecht. Dit betekent concreet dat het bestuur van Delta bepaalde beleidstukken door de GMR moet laten 
goedkeuren voordat deze kunnen worden uitgevoerd. Een GMR-lid is geen 
vertegenwoordiger/belangenbehartiger van de eigen school, maar zet zich in voor het belang van álle 
Deltascholen. Als GMR-lid denkt u actief mee en geeft u uw mening over wat er op de scholen van onze kinderen 
gebeurt. Daarbij hebben de ouders in de GMR een duidelijk gezamenlijk belang: een zo hoog mogelijke kwaliteit 
van het onderwijs in breedste zin!  
 
Wat wordt er van een GMR-lid verwacht?  
Uiteraard voelt u zich betrokken bij de scholen van Delta. De GMR vergadert zes keer per jaar op een 
maandagavond. Verder wordt van de GMR-leden gevraagd vergaderstukken te lezen en actief mee te denken 
over nieuwe ontwikkelingen. Belangrijk is ook om contact te hebben met een of twee MR’en van de scholen van 
Delta. Op die wijze kan elke school zijn inbreng leveren in de GMR én houdt de GMR voeling met wat er ‘lokaal’ 
in een MR zoal leeft. Ieder GMR-lid heeft zitting voor een periode van drie jaar en kan zich na afloop van een 
zittingsperiode herkiesbaar stellen. De leerkrachten die  
zitting hebben in de GMR zijn door hun werk al deskundig op het gebied van onderwijs. Voor de ouders in de 
GMR is het niet noodzakelijk dat zij inhoudelijk deskundig zijn, wel vragen we betrokkenheid en enthousiasme.  
 
Hoe stelt u zich kandidaat?  
Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met een van de leden van de GMR of de directeur van uw 
school. Op Delta-onderwijs.nl (onder het kopje GMR) vindt u meer informatie over de GMR en wie de leden zijn. 
U kunt zich kandidaat stellen door vóór 3 juni 2020 een e-mail te sturen naar: gmr@delta-onderwijs.nl . Vermeld 
hierbij uw naam, adres, mailadres, telefoonnummer en de naam van de school van uw kind(eren). Wij nemen 
dan contact met u op over de verdere procedure.  
 
Verkiezingen  
Na 3 juni weten we of het houden van verkiezingen noodzakelijk is. Als dit het geval is, dan mogen alle ouderleden 
van de afzonderlijke MR’en hun stem uitbrengen. Zijn er evenveel kandidaten als er vacatures zijn, dan zijn er 
geen verkiezingen.  
 
We zien uw deelname graag tegemoet!  
 
Met vriendelijke groet,  
GMR verkiezingscommissie, Carla Bernhart en Corinda de Wit, gmr@delta-onderwijs.nl 

 

mailto:rubenshof@obsrubenshof.nl
http://www.obsrubenshof.nl/

