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AGENDA HUIDIG SCHOOLJAAR 
Robert Joosten 

 

22 sept : Informatieavonden (onder voorbehoud) 

 

 

In deze Samenspraak lees je over: 

● Informatieavond komende tijd o.a. voortgezet onderwijs op 22 september 

● Info uit de groepen / Besloten video-kanaal OBS de Samensprong 

● Info uit de MR 

● Verenigingsnieuws vanuit Grubbenvorst Verenigt 

  

 

NIEUWE OPZET INFORMATIEAVONDEN 
Team 
 

Vanwege Covid19 kan de informatie-avond op 22 september niet doorgaan op de manier zoals we die 

vorig jaar georganiseerd hebben. We kunnen eenvoudig weg de 1 1/2m afstand tussen volwassenen niet 

waarmaken. De informatieavond voor groep 7-8 kan doorgaan in kleine groepen op 22 september. Roy 

heeft jullie inmiddels geïnformeerd. 

 

Als team missen we de oudercontacten zoals we die 

gewend zijn. We zoeken naar andere wijzen van 

oudercontacten binnen de mogelijkheden die ons 

binnen de richtlijnen geboden worden. Voor de 

info-avond voor de andere groepen hebben we een 

oplossing gevonden. Deze gaat ook door op donderdag 

15 oktober. We creëren op die middag een 

carouselmodel waarbij alle kinderen en ouders de klas 

(op veilige afstand) kunnen bezoeken. Hiervoor wordt 

binnenkort een intekensysteem opgestart in het 

ouderportaal. Info volgt. 
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INFO UIT DE GROEPEN 
Team 

 

Zoals in het vorige stukje beschreven werd, zoeken we naar wegen hoe verbinding met ouder vorm te 

geven in deze tijd van beperkingen vanuit de maatschappij. De komende tijd kunnen jullie: 

● Met regelmaat foto-reportages vinden in het ouderportaal, juist ook met de ‘gewone dagelijkse 

dingen’.  

● Verder gaan de leerkrachten regelmatig een ‘Samenspraak uit de groep’ 

sturen met info uit de eigen groep. 

● Waar mogelijk filmen we zaken en plaatsen dit op ons afgesloten YouTube 

Samensprongkanaal (net als met de film van de jaaropening). De ouders die 

het betreft ontvangen een link die louter voor hen bedoeld is, dus gelieve 

niet verder te verspreiden. Hiermee is ook privacy afgedekt.  

 
 
BIBLIOTHEEK DE BOEKENWURM 
Maartje Kruijsen 

 

De uitleen voor boeken is alleen voor kinderen op maandagmiddag onder schooltijd . De kinderen van 

groep 4 t/m 8 mogen hun biebpasje mee naar school nemen om een boek voor thuis te lenen. De 

kinderen van groep 1-2-3 kunnen alleen in Horst boeken lenen. Boeken die in Horst gehaald zijn mogen 

wel op school ingeleverd worden. 

 

 

KENNISMAKINGSMIDDAG BIJ ROEFFEN MART 
Team 

 

Wat is er weer genoten op deze middag. Als collega’s 

heeft het rijke beelden van kinderen opgeleverd; we 

zien hen weer in een andere situatie als in de klas. 
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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
Marieke Joppen-Molenaar, voorzitter 

 

Het schooljaar is gestart zoals we het geëindigd zijn. Kinderen kunnen weer naar school. Alleen 

ouders/verzorgers nemen een andere positie in, doordat ze niet meer zomaar de school in mogen 

vanwege coronamaatregelen. Communicatie vanuit school zal meer via de digitale media gaan waarvan 

de Samenspraak al een vast onderdeel is. Zo ook het telkens terugkerende informatieve stukje van de 

medezeggenschapsraad. 

 

De medezeggenschapsraad heeft maandag 7 september vergaderd en er is een start gemaakt met het 

oppakken van de zaken die vorig jaar zijn blijven liggen vanwege de crisis. Deze zaken hadden geen 

hoogste prioriteit en konden daarom doorgeschoven worden op de agenda. Nu is de tijd aangebroken 

om alles weer mee te nemen. 

 

De eerste vergadering stond ook in het teken van het afscheid van Peggy. Zij is drie jaar actief MR-lid 

geweest en heeft haar taak serieus en graag gedaan. De samenwerking onderling was erg prettig. We 

zijn allemaal verschillende individuen, maar we vullen elkaar goed aan. Ik heb Peggy’s feedback altijd erg 

op prijs gesteld en kon haar directe inbreng tijdens vergaderingen waarderen. Met deelname aan de MR 

behartig je het groter belang op gebied van schoolbeleid en vertegenwoordig je de ouders. Het is dan 

van belang dat je vrijuit met elkaar in gesprek gaat en opkomt voor zaken. 

 

Peggy ook via deze weg nogmaals bedankt voor je inzet en goede samenwerking. 

 

Vanwege de krimp in ons dorp neemt het aantal leerlingen op de scholen af. Vanwege het dalende 

leerlingenaantal is de MR ook in aantal afgenomen. Van zes leden naar vier leden ( gelijke helft 

teamleden, andere helft ouders). Vorig jaar waren we met drie ouders en twee teamleden. We hebben 

er voor gekozen om via natuurlijke afvloei de MR te laten slinken. Na een periode van drie jaar zit het 

termijn er voor een MR-lid op. Een lid kan herkozen worden als die dat wenst en als de samenstelling 

van de MR dat toelaat. Afgelopen jaar waren we met ongelijk aantal, maar met alle zaken waaraan 

officieel instemming verleend moest worden,  stemden we met gelijk aantal. Het was erg prettig om 

afgelopen jaar een extra ervaren ouder er bij te hebben voor ideeën en controle van allerlei 

beleidsstukken. Zeker de crisis zorgde voor meer momenten van overleg en meedenken op totaal ander 

terrein. 

 

Vanaf nu bestaat de MR uit twee ouders en twee teamleden. Er is plaats voor een nieuw ouderlid en 

ouders/verzorgers kunnen zich aanmelden bij interesse. Zie hier beneden. Ik, voorzitter van de MR, ben 

me bereid herkiesbaar op te stellen zeker in geval van onvoldoende animo, maar verwelkom zeker een 

nieuw gezicht die een frisse wind zou kunnen laten waaien. 
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Verder wil ik jullie er opnieuw op attent maken dat agenda’s en notulen, zo ook de verschillende 

uitgaven van de Samenspraak terug te vinden zijn op het ouderportaal. Er is een mapje 

medezeggenschapsraad. Communicatie ouders/ verzorgers met school en met medezeggenschapsraad 

zien we graag met directe communicatie en korte lijnen. We hebben een mailadres vorig jaar in het 

leven geroepen om ouders/verzorgers gelegenheid te geven zaken die in de MR thuishoren in geval dat 

een andere weg niet lukt via die weg aan te kaarten.  Tot nu toe is er ook geen gebruik van gemaakt, 

maar het is wel goed om te weten dat de mogelijkheid bestaat. 

 

Het mailadres van de MR is medezeggenschapsraad@obs-desamensprong.nl 

 

De volgende MR vergadering is dinsdagavond 3 november. 

 

  

 

                                                                         

Oproep kandidaatstelling MR 
  

Graag wil ik jullie erop attent maken dat het moment is aangebroken dat een nieuw MR-lid zich 

kandidaat mag stellen voor de medezeggenschapsraad. 

Onze MR bestaat sinds dit nieuwe schooljaar uit een oudergeleding van twee ouders en twee 

teamleden. De directeur is geen MR-lid maar heeft een grote rol in informatieverstrekking en hij is 

onze toehoorder. 

Mijn periode van drie jaar is voorbij gevlogen en ik zou het leuk vinden om de komende twee jaar me 

nog in te zetten voor onze school. Mijn jongste zoon mag dan naar de middelbare school en 

logischerwijs moet je dan aftreden. 

Dit houdt in dat ik me dus wel herkiesbaar wil stellen. Echter, ik gun een andere ouder /verzorger ook 

de kans om op terrein van beleidszaken mee te denken, mee te praten en gebruik te maken van 

bevoegdheid van instemmingsrecht bij bepaalde besluiten. 

Zelf loop ik al een poosje rond op deze school en ik kan me zo voorstellen dat ouders/verzorgers van 

de nieuwe generatie kinderen graag een stem willen hebben in de (educatieve) toekomst van hun 

kind(eren). 

  

Bij deze de oproep om je aan te melden! Aanmelden kan via volgend mailadres: 

medezeggenschapsraad@obs-desamensprong.nl 

  

Bij geen gegadigden blijft de samenstelling van de MR zoals hij nu is. Bij 1 of meer aanmeldingen 

worden er verkiezingen uitgeschreven en wordt gestemd wie plaats mag nemen in de MR voor de 

komende jaren. Dit is een periode van drie jaar. 
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GRUBBENVORST VERENIGT 
Vanuit de verenigingen 

 

 

 

                                                                         


