Nieuws uit de MR – oktober 2020
Op 22 september heeft de MR een start gemaakt van het nieuwe schooljaar met drie nieuwe
enthousiaste ouders van het SO en twee actieve docenten. Graag stellen we de nieuwe leden aan
jullie voor. Want deze ouders en docenten zijn jullie aanspreekpunt voor signalen en schoolbrede
aangelegenheden, naast de andere MR-leden.
 Ilse van Lier neemt namens het personeel deel aan de MR. Zij is docent van de Bikkels in het
SO. Met haar jarenlange ervaring op de Bodde wil zij haar kennis en inzet gebruiken om
inzicht te krijgen in de keuzes die er worden gemaakt op school en daar een bijdrage aan
leveren.
 Reggie Graafmans is de vakleerkracht koken en een bekend gezicht binnen het VSO.
 Simone van Drunen is moeder van Daan uit de Fluiters op het SO. Zij vindt het belangrijk om
een bijdrage te leveren aan de MR om mee te denken en te praten over hoe het onderwijs
plaatsvindt, vanuit het belang van onze kinderen en ouders.
 Pascalle Ligtenberg is mama van Kasper uit de Stappers op het SO. Zij wil een positieve
bijdrage leveren aan de kwaliteit van de Bodde op het gebied van beleid en
talentontwikkeling van onze kinderen en personeel.
 Gigi Jantji is mama van Yeshua uit de Bikkels op het SO. Zij vindt het fijn om het te hebben
over het welzijn van onze kinderen en van het personeel, aangezien zij niet alleen betrokken
zijn bij het lesgeven, maar ook bij een stukje opvoeding van onze kinderen

In de vergadering heeft directeur Stephan Gijsman
een aantal zaken toegelicht.
Het werkverdelingsplan is opgepakt door
enthousiaste docenten wat de MR toejuicht. Met dit
plan neemt het team de regie op de wensen en
ideeën van de teamleden.
Alle vacatures zijn ingevuld, dus ook in het nieuwe
schooljaar is het schoolteam compleet.
Stephan hoopt dat COVID-testen voor het personeel
zo snel mogelijk kunnen worden afgenomen, omdat
ze nu soms te lang moeten wachten en daardoor
niet voor de klas kunnen staan.
Een expert beoordeelt de mogelijkheden voor
optimalisatie van klimaatbeheersing en de ventilatie
op het SO.
De MR wenst iedereen een fijn schooljaar toe!

