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Belangrijke data
Zondag 21 mei:
Ma. 22 en di. 23 mei:
Donderdag 25 mei:
Vrijdag 26 mei:

deadline inschrijven avond4daagse
informatieavonden overgang unitonderwijs
Hemelvaart, Alle kinderen vrij
Alle kinderen vrij

Beroepenweek in de Boomhut
Afgelopen maandag hadden wij 8 (groot)ouders die over hun beroep kwamen vertellen. Hieronder
wat foto’s en zinnetjes die wat ons betreft passen bij de workshop.

Winkelier
“Ik vond het leuk dat mijn opa kwam vertellen.”
“Ik heb geleerd hoe je klanten moet lokken.”

Psycholoog
“Ik wist niet dat er meerdere psychologen waren.”
“We deden ook een onderzoek naar optische Illusies.”
Rapper
“Ik heb door de workshop meer motivatie gekregen om

Samoerai shiatsu massage
“Het was leuk omdat we zelf ook oefeningen mochten doen om rustig te worden.”
“Het was superleuk, vooral de massage geven en krijgen.”

Rapper
“Ik heb door de workshop meer motivatie gekregen om te rappen.”
“De muziek was super tof.”

Accountmanager
“Ik vond dat ze het heel erg leuk deed,
omdat ze ook zelf een filmpje had gemaakt.”
“Ik heb er heel veel van geleerd.”

Eigenaresse kunsthuis
“We gingen schilderen en je mocht zelf weten wat.”
“Leuk idee voor het klimrek van het wereldnatuurplein”

Boer met koeien
“Ik heb er een paar dingen van geleerd. Er waren veel foto’s en filmpjes. Het melken was leuk. Ik
had het meeste gemolken.”
“Leuk om een houten koe te melken.”

Rechter
“Ik vond het leuk dat je rechters kleren aan mocht en dat je dan een toneeltje ging doen.”
“Ik heb veel geleerd, ik weet nu ook dat alle straffen in een boek staan.”
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MR-verkiezing
Aan het einde van het schooljaar komen er twee plaatsen vrij in de oudergeleding van de MR. We
hopen dat enthousiaste, betrokken ouders met passie voor onderwijs zich melden. Een lid van de
medezeggenschapsraad heeft zitting voor een periode van 3 jaar.
Wie wil zich verkiesbaar stellen? Als u zich verkiesbaar wilt stellen, kunt uw motivatie doorgeven aan
de MR. Ook voor vragen kunt u terecht bij de MR (mr@delanteerne.nl) Schrijf in uw motivatie kort op
wie u bent, wie uw kinderen zijn (en welke groepen) en waarom u in de MR zitting wilt nemen.
Tot 30 mei hebt u de mogelijkheid om u verkiesbaar te stellen. Als er niet meer dan twee kandidaten
zijn, zal er geen verkiezing plaats vinden. Als er meerdere kandidaten zijn, worden er in de week van
5-9 juni verkiezingen gehouden. Dan kunnen de nieuwe leden aansluiten bij de vergadering van 29
juni. Zij zullen in het nieuwe schooljaar als volwaardig lid zitting nemen.
Wat houdt de MR precies in?
MR op de Lanteerne

Belang MR
Zowel ouders als leerkrachten hebben invloed op het beleid van de school. De inzichten/ideeën van
ouders en leerkrachten hoeven niet altijd overeen te komen met die van de directie. Daarom is het
goed dat zowel vertegenwoordigers van ouders als van leerkrachten in overleg met de directie tot
bepaalde standpunten komen.

Waar houdt de MR zich mee bezig
De MR houdt zich bezig met diverse zaken die school aangaan, zoals veranderingen in onderwijs
doelstellingen, schooltijdenregeling, inzet van de beschikbare leerkrachtenformatie en de daarbij horende taakverdeling, begroting, arbeidsomstandigheden en veiligheid voor leerkrachten en leerlingen,
nieuwbouw of verbouwing van de school.
Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- en/ of instemmingsrecht. Per onderwerp kan het
recht van ouders anders zijn dan het recht van leerkrachten. Een voorbeeld: wanneer de MR met de
directie spreekt over veranderingen in de taakverdeling en taakbelasting leerkrachten dan hebben de
leerkrachten instemmingsrecht en de ouders adviesrecht.

De vergadering
Bij De Lanteerne wordt in twee delen vergaderd. Het eerste deel van de vergadering, de 'MRvergadering', is het overleg tussen de MR-leden. Het tweede deel is met de directie van de Lanteerne en wordt: 'Overlegvergadering' genoemd.
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Vorige week heeft iedereen via DigiDUIF het uitgebreide bericht gekregen over de Avond4daagse en
de start van de inschrijvingen. De inschrijvingen (ingevuld inschrijfformulier en betaling) moeten op
uiterlijk 21 mei binnen zijn.
We zoeken mensen die willen helpen bij de rustposten. Zonder die hulp kunnen we de kinderen niet
van drinken en een versnapering voorzien. Fijn dus als je een avondje beschikbaar bent! Je kunt dit
aangeven op het inschrijfformulier of ons bellen of mailen. Misschien willen oudere broers en zussen
ook wel helpen?
Mocht
je
het
bericht
afgelopen
week
gemist
hebben,
mail
ons
dan
even
avond4daagsedelanteerne@gmail.com. We hopen dat er weer veel kinderen mee gaan lopen!
Susan Pot (06-44106346)
Wilfred van Suilen (06-51822311)
Marijke Muller (06-41500627)
Margot Huijbregts (06-41485545)
Hilde den Exter (06-10904110)

https://www.facebook.com/avondvierdaagsedelanteerne
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