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Reminder vacature MR
Terugblik Lentemarkt

Zomer- vakantielezen 
Voorstellen nieuwe juf en
meesters!
Sportdag 15 juli

Vacature GMR PPO de Link
Schooljaar 2022-2023
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V A C A T U R E  M R !  
U  K U N T  Z I C H  N O G  S T E E D S  A A N M E L D E N !
 Heb je tijd en motivatie om een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van De Marlijn
te leveren? Meld je dan nu aan als kandidaat via mr@demarlijn.nl of spreek één
van de andere MR leden persoonlijk aan. ! Op dit moment zijn de ouders van de

onder- en middenbouw ‘ondervertegenwoordigd’. We roepen dan ook in het
bijzonder ouders met leerlingen in de groepen 1 t/m 4 op om zich kandidaat te

stellen.  Op de volgende pagina vind je nogmaals informatie over de betreffende
vacature.

L E N T E M A R K T
 Wat was het genieten op 22 juni jl.! We hadden prachtig weer, de kinderen hebben

allerlei (lekkere) dingen verkocht, je kon sponzen gooien op de meesters, nagels
werden gelakt én wij waren ontzettend blij dat u gezellig bij ons langs kwam! 

 
Met elkaar hebben we een mooi bedrag opgehaald om (onder andere) de musical

te kunnen sponsoren €1531 
 

DANK U WEL ALLEMAAL!
 

Nog      weken 
tot de zomervakantie!



NIEUWSBRIEF - BASISSCHOOL DE MARLIJN

 

 

 

 

Gezocht: Enthousiast lid van de Marlijn Medezeggenschapsraad
Wil jij helpen de Marlijn nog leuker en beter te maken en nog meer betrokken zijn bij de

school van je kind(-eren)?
 

Wij zoeken met ingang van volgend schooljaar versterking met een nieuw MR-lid. Heb je tijd en
motivatie om een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van De Marlijn te leveren? Meld je dan nu

aan als kandidaat via mr@demarlijn.nl of spreek één van de andere MR leden persoonlijk aan.
! Op dit moment zijn de ouders van de onder- en middenbouw ‘ondervertegenwoordigd’. We

roepen dan ook in het bijzonder ouders met leerlingen in de groepen 1 t/m 4 op om zich
kandidaat te stellen.

 
De MR van de Marlijn bestaat uit 4 leerkrachten en 4 ouders/verzorgers

Deze leden worden gekozen door hun &quot;achterban&quot;. Jasmijn maakt geen onderdeel uit van de
MR, maar is uiteraard wel tijdens de vergaderingen aanwezig. Het werk voor de MR vraagt tijd,

betrokkenheid en enthousiasme. De benoemingstermijn is 3 jaar en je committeert je gedurende
deze periode voor ongeveer een dag per maand aan het MR werk.

 
Hoe werken we?

De medezeggenschapsraad vergadert dit schooljaar 7 keer. De vergaderingen beginnen om
15:00 uur en vinden plaats op de Marlijn. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, tenzij het
over individuele personen gaat. De directeur is elke vergadering aanwezig, alleen in bijzondere
situaties vergadert de MR zonder de directeur. In de vergaderingen werken we met een vaste

agenda en een jaarplanning van onderwerpen, maar uiteraard worden specifieke onderwerpen
en actuele ontwikkelingen ook geagendeerd en besproken.

Wil je meer weten, je kandidaat stellen of wil je een keer een vergadering bijwonen? Mail ons dan
via mr@demarlijn.nl of spreek ons aan op het schoolplein! Aan het einde van deze nieuwsbrief

vind je meer informatie over de MR.
 

Groet,
Jitske, Jet, Judith en Arthur

 
________________________________________________________

Wat doet de MR?
Elke school moet een MR instellen. Via de MR kunnen leerkrachten en ouders meedenken over
het beleid van de school. Ouders kunnen bij de MR terecht met vragen en opmerkingen over

beleidsmatige zaken, de kwaliteit van het onderwijs, etc.... De MR houdt zich bezig met ‘school-
brede’ onderwerpen en niet met individuele leerlingen of docenten. De MR wordt door de

directeur op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen binnen de school. Er zijn ook zaken
waar de directeur de instemming of het advies van de MR voor nodig heeft, zoals de begroting,
het schoolplan en de schoolgids. Daarnaast heeft de MR initiatiefrecht. Dit betekent dat de MR

voorstellen kan doen aan de directeur over aangelegenheden die de school aangaan, of zijn
standpunten kenbaar kan maken. Wij proberen hier actief in te zijn. De rechten van de MR zijn

wettelijk vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).
 

Waar ‘staat’ de MR voor?
De medezeggenschapsraad wil de school actief ondersteunen bij het realiseren van een plezierig

en veilig leer- en werkklimaat en kwalitatief goed onderwijs in brede zin. Vanuit een positief
kritische en constructieve houding werken we hier samen met de schoolleiding aan.

 We zijn aanspreekbaar en toegankelijk voor directie, team en ouders.
 

 We betrekken de belangen van de schoolorganisatie, het team, ouders en kinderen bij
het uitoefenen van ons initiatief-, instemmings- en adviesrecht.

 We verzamelen zelf actief informatie, komen met ideeën komen en geven (on)gevraagd
advies

 
Wat vraagt de MR?

Het werk voor de MR vraagt tijd, betrokkenheid en enthousiasme. De benoemingstermijn is 3 jaar
en je committeert je gedurende deze periode voor ongeveer een dag per maand aan het MR

werk. Deze tijd besteed je aan de formele vergaderingen en aan de voorbereiding en follow-up
daarvan, aan tussentijds overleg met de andere MR-leden en de school en aan het lezen van de

stukken. Soms wordt er een extra bijdrage gevraagd om iets te organiseren of ergens bij
aanwezig te zijn. Lid van de MR zijn biedt je gelegenheid om de Marlijn nog leuker en beter te

maken en brengt je een grotere betrokkenheid bij de school van je kind(-eren).
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De bibliotheek biedt deze zomer 2 acties aan voor kinderen uit
groep 3 en 4 om het leesniveau van kinderen in de

schoolvakantie op peil houden.
In de bibliotheek staan vanaf 20 juli Zomerlezen-tasjes klaar

met de leukste boeken en een gratis zomerTOPboek. Uiteraard
mag je ook zelf boeken komen uitzoeken. Lidmaatschap van de

bibliotheek is een voorwaarde, maar gelukkig is dat voor
kinderen tot 18 jaar gratis!

 
Vakantielezen is een spannende ontdekkingsreis voor
beginnende lezers. Met Vakantielezen beleef je samen

spannende avonturen en ontdek je de mooiste verhalen. Maak
een levend bordspel op de Sprookjeseilanden, ren je rot in
Sportmanië of lees het verhaal Monsterkrant van Paul van

Loon. In welk land start jouw reis? Verzamel alle schatten en
maak kans op een tablet. Meld je aan op www.vakantie-lezen.nl

en ga mee op reis! 
 
 

Wist u dat…. het lidmaatschap van de bibliotheek gratis is voor
kinderen tot 18 jaar? 

En dat kinderen van een school met de Bibliotheek op school
geen te laat geld betalen?

Om goed te kunnen lezen, moeten kinderen veel en vaak lezen.
In de bibliotheek zijn volop mooie, spannende, grappige en

ontroerende boeken te
vinden, maar ook stripboeken, informatieboeken en

moppenboeken.
Kom dus met uw kind(eren) naar de bibliotheek, maak uw kind

lid en ontdek welk boek
bij uw kind past. Is uw kind al lid dan graag de gegevens van uw

kind laten controleren
door de bibliotheekmedewerker.

 

Z O M E R L E Z E N -  V A K A N T I E L E Z E N
 

 
 

W E L K O M  N I E U W E  
J U F  &  M E E S T E R S

Het is gelukt!
 

Per nieuwe schooljaar verwelkomen we sowieso drie
nieuwe collega's in ons team. En wat zijn we daar

ontzettend blij mee! Wie had gedacht in tijden van een
lerarentekort dat we deze kanjers binnen zouden halen!

Wauw, trots!
 

Wie zijn ze en wat gaan ze doen?
 

*juf Marieke; 2 dagen in groep 4 en 1 dag bij de kleuters
*meester philip; in groep 6 
*meester Sven; in groep 6/7

 
 

 Wij wensen de nieuwe leerkrachten heel veel plezier toe
met alle kinderen en natuurlijk ook met u! Hier stellen ze

zich al kort aan u voor: 

 

Meester Sven
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Hoi allemaal! Mijn naam is Sven
Deegens, 21 jaar oud en ik woon in

Arnhem. Momenteel ben ik (nog even
;-)) werkzaam in groep 6 van

basisschool De Lingelaar.
Op deze locatie heb ik tevens (eind
maart) mijn LIO-stage afgerond met
een 8. Inmiddels ben ik dus trotse
eigenaar van mijn PABO-diploma! 

 
In de klas vind ik het erg belangrijk
om structuur en regelmaat aan te

brengen. Daarnaast vind ik het ook
belangrijk om oog te hebben en te

(be)houden voor de groepsdynamiek
en de leerlingen het gevoel te geven
van autonomie. Ook ben ik een groot

voorstander van het geven van
complimenten! Want welk kind wil die
nou niet ontvangen! Je ziet ze groeien,

wauw! Stil staan bij het behalen van
successen met kinderen doe ik ook
erg graag. Ik kijk er naar uit om te

mogen gaan starten op de Marlijn en
om de kinderen jullie te gaan leren

kennen! 
Tot snel! 



Hallo allemaal,
Via deze weg wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om

mezelf aan u voor te stellen.
Mijn naam is Marieke Geukes, woonachtig in Elst samen met mijn

man en drie kinderen.
Twee jaar geleden heb ik het roer volledig omgegooid door de

financiële dienstverlening te verlaten en mezelf om te laten scholen
tot juf. Een spannende maar beste keuze ooit, want juffrouw zijn is

het allerleukste vak van de wereld!
Als leerkracht hecht ik veel waarde aan veiligheid en vertrouwen,

zowel binnen als buiten de klas. Ik vind het belangrijk dat kinderen
mogen zijn wie ze zijn en dat ze zich prettig en veilig voelen 

op school en in de klas. 
Hierbij hoort voor mij een goede sfeer en een fijne band met de

kinderen, hun ouders/verzorgers en collega’s. Dit draagt bij aan de
ontwikkeling van kinderen.

Ieder kind is uniek! Ik vind het belangrijk om uit te gaan van de
talenten van kinderen en om henuitdagingen te bieden op hun eigen

niveau om zo het beste uit ieder kind te halen.
In mijn vrije tijd onderneem ik veel leuke dingen met het gezin,

vrienden en familie. 
Ook vind ik het heerlijk om creatief bezig te zijn en beweeg ik graag

tijdens een potje tennis en het hardlopen.
Vanaf volgend schooljaar sta ik op maandag en dinsdag in groep 4. Ik

heb er erg veel zin in, we gaan er een leerzame 
en gezellige tijd van maken!

Tot ziens!

Juf Marieke 

Meester Philip

Hoi! Ik ben Philip Oomen, 27 jaar oud en ik
ben aankomend schooljaar meester in

groep 6! Ik heb in maart mijn LIO afgerond
en ik heb enorm veel zin om aan de slag te
gaan in groep 6 op de Marlijn. Ik kijk er erg

naar uit om iedereen te leren kennen.
 

Ik ben woonachtig in Ewijk, gemeente
Beuningen. Naast mijn baan als leerkracht
ben ik voetbaltrainer in Beuningen van de

JO13-1 en VR3. Ik kan mijzelf het beste
omschrijven als een energiek persoon die
de lesstof graag combineert met actieve

vormen en zo nu en dan wat humor.
 

Tot snel!

S P O R T D A G  O P  1 5  J U L I !
 Volgende week vrijdag 15 juli hebben wij een sportdag. 

De sportdag vindt plaats bij de Oosterbeekse Ijsvereniging
Hartenstein (OnderOns). 

 
Uw kind(eren) moet u die dag dus brengen naar het sportpark. 
Ze worden uiterlijk 08:20 uur verwacht, zodat we om 08:30 uur

direct kunnen starten met sporten. 
 

Zorgt u ervoor dat ze passende kleding aan hebben? 
Er zal onder andere een stormbaan (luchtkussen) zijn en er zullen

meerdere sporten en spellen gespeeld worden. We hopen
uiteraard op goed weer!

 
De kinderen moeten zelf hun 10-uurtje en lunch meenemen. 

Een extra flesje/bidon met water is ook verstandig!
 

De kinderen kunnen aan het einde van de sportdag opgehaald
worden bij het sportpark. 

 
Let op!

De sportdag voor de kleuters duurt tot 12:00. Anders duurt de
dag voor hen te lang. U kunt uw kind(eren) op het sportpark
ophalen. De kinderen hoeven daarna niet meer naar school. 

Voor de groepen 3 t/m 8 duurt de sportdag tot 14:00. 
 

Groetjes van het 'sportteam' van De Marlijn

C ( L ) A M P I N G  I N  S C H O O L
 

In de afgelopen week hadden wij een mini
camping in school! In de speelzaal konden

de kinderen van groep 1/2 tijdens
schooltijd ook even kamperen.....
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! GEZOCHT !
 

GMR-LEDEN
HEB JE IETS MET HET ONDERWIJS EN VIND JE HET LEUK IETS BIJ TE DRAGEN 

AAN HET ONDERWIJS OP ONZE SCHOLEN? DAT KAN! 
MELD JE BIJ DE MR (MR@DEMARLIJN.NL)  VAN JE SCHOOL 

ALS GEÏNTERESSEERDE VOOR DE GMR!
DE GMR DENKT MEE EN ADVISEERT OVER GEZAMENLIJK BELEID 

VOOR AL ONZE SCHOLEN, BIJVOORBEELD OP HET GEBIED 
VAN HUISVESTING, KWALITEIT, FINANCIËN EN PERSONEELSZAKEN. 

DAAROM IS IEDERE SCHOOL VERTEGENWOORDIGD MET 1 OUDER EN 1 MEDEWERKER. 
NIET ALLEEN LEUK, MAAR ZEKER OOK ERG BELANGRIJK!

 
STEL JE KANDIDAAT!

 
DE GMR IS DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD VAN PPO DE LINK, HET

BESTUUR VAN 11 SCHOOLLOCATIES IN DE GEMEENTEN RENKUM, RHENEN EN WAGENINGEN.
ONZE SCHOLEN VERZORGEN OPENBAAR ONDERWIJS VOOR ONGEVEER 1800 LEERLINGEN.

 



J A A R K A L E N D E R  
 Voorheen was u gewend dat ik de jaarkalender aan u per pdf
verstuurde. Dit jaar gaat het een beetje anders. Op de website

kan u de jaarkalender vinden (onder het kopje praktisch).
Daarin vind u alle vakanties, studiedagen, schoolactiviteiten,

feesten en anderen schoolgerelateerden zaken die voor u van
belang zijn om te weten. Vanuit daar kunt u zelf de kalender

downloaden. 

P R A K T I S C H E  I N F O
S C H O O L J A A R  2 0 2 2 - 2 0 2 3

 

I N F O R M A T I E A V O N D
 Aan het begin van aankomend schooljaar wordt u als ouders

uitgenodigd voor een informatieavond. Tijdens deze avond
hoort u van de leerkracht van uw zoon/dochter de

bijzonderheden rondom het komende schooljaar. Het betreft
zowel praktische als onderwijskundige informatie.

 De informatieavond zal plaatsvinden in de 2de schoolweek.
Op dinsdagavond 13 september en op donderdagavond 15

september. Spoedig hoort u wanneer welke groep de
informatieavond heeft. 

L O K A A L V E R D E L I N G
 Onderstaand vind u de lokaalverdeling voor in het nieuwe

schooljaar. We wegen dit als team altijd zorgvuldig met elkaar af.
De letter achter het cijfer is de eerste letter van de naam van de

betreffende leerkracht. 
(voorbeeld Groep 4/5TA (Teske/Anouk)

K L A N K B O R D G R O E P L E D E N
G E Z O C H T  ( K B G ) !

 
Omdat wij het belangrijk vinden om met ouders in gesprek te
blijven en al onze onderwijsontwikkelingen te toetsen aan de

realiteit, hebben wij 4 keer per jaar een gesprek met een
steeds wisselende groep ouders. Dit doen we tijdens

klankbordsessies. Hierbij zijn iedere keer 2 teamleden en (het
liefst) 5 ouders aanwezig. De onderwerpen wisselen iedere

keer af en we willen aanzetten tot creatief denken (out of the
box)! Zo kunnen we het hebben over onderhoud van de

school, verkeersveiligheid, maar ook over de missie en visie
zoals deze verwoord wordt in het schoolplan van de school.
We willen graag dat ouders meedenken, ouders kunnen niet

meebeslissen. 
 

De eerste 2 data van de klankbordsessies zijn te vinden in de
jaarkalender. De onderwerpen worden door de

klankbordgroep zelf of het team/het management vastgesteld
Heeft u interesse om deel te nemen in één van de eerste twee
sessies stuurt u dan mail naar j.kuyvenhoven@demarlijn.nl of

stuur een bericht naar mij in Parro. 


