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                                    West-Terschelling, 29-9-2016 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
In deze nieuwsbrief staan de jaarverslagen van de medezeggenschapsraad en de ouderraad. Zij 
leggen hiermee verantwoording af aan alle ouders. Als u hier vragen over heeft dan kunt u die 
persoonlijk stellen op maandagochtend 3 oktober tussen 8.30 uur en 9.30 uur en natuurlijk altijd 
schriftelijk via de mail of u spreekt ze aan bij het hek. Maandagochtend staat de koffie klaar. 
 

Jaarverslag MR 2015-2016                                                         
 
Het nieuwe schooljaar is al weer enige tijd in volle gang.  
Er zijn enkele belangrijke items de revue gepasseerd het afgelopen jaar. o.a. de schooltijden 
en het “Next Level concept”. 
 
De samenstelling van de MR is afgelopen jaar hetzelfde gebleven. 
 
De belangrijkste items die we besproken hebben in de MR afgelopen jaar noem ik in dit 
verslag. De notulen van de vergaderingen zijn overigens te lezen op de school website. 
www.prinsesmargrietschoolterschelling.nl 
 
Een paar voorbeelden van besproken onderwerpen: 
 

- “5 gelijke dagen rooster ” We zijn blij met de goede response van u allen. Zodat we 
op een goede manier de mening van de ouders en het team konden 
vertegenwoordigen. En dat we als MR met deze verandering hebben kunnen 
instemmen. 

 
- Het format van “Next Level” waarbij de Prinses Margriet School samen met andere 

scholen, bedrijven en instellingen nadenkt  over de razendsnelle ontwikkelingen in 
onze samenleving waar onze kinderen mee te maken krijgen. 

 
- Schoolplan, schooljaarplan en schoolgids. Waar we in vorig jaarverslag nog spraken 

van een schoolgids nieuwe stijl, is er dit jaar gekozen voor een nieuwe stijl 
schoolkalender maar is de gids voorlopig hetzelfde gebleven.  

 
Verder, 

- Ouderbetrokkenheid. De school volgt het plan om de ouderbetrokkenheid te 
vergroten. De MR volgt deze ontwikkeling en wordt daar over geïnformeerd door de 
locatie directeur. 

 

http://www.prinsesmargrietschoolterschelling.nl/
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- Gebruik van tablets op school. Dan hebben we over het gebruik in de les, maar ook 
over letten op de houding, (ergonomie) etc.  

 
- De verandering van de groepsindeling. De reden voor deze verandering is de krimp 

waar we op het gehele eiland mee te maken hebben.  
 
 
En ook, 

- Profilering van de Prinses Margrietschool blijven we als MR belangrijk vinden.  
 
Verder worden de beleidstukken besproken, dit is een onderdeel van het MR Werkplan. Het 
werkplan is een leidraad voor de MR, om overzicht te houden in de werkzaamheden en 
activiteiten. 
Het werkplan is te lezen op de schoolwebsite. 
www.prinsesmargrietschoolterschelling.nl 
 
De samenstelling van de MR was afgelopen jaar als volgt: 
Personeelsgeleding: Bineke Smit en Eke Heuff. 
Oudergeleding: Arjen Haantjes en  Leo Slings.  
 
Indien u één van de MR-leden wilt spreken dan vindt u de adressen in de schoolgids. 
Zijn er naar aanleiding van dit verslag vragen of onduidelijkheden dan kunt u dit doorgeven 
aan één van de leden van de MR. 
Wij willen u er nogmaals op wijzen dat de MR vergaderingen openbaar zijn. 
U bent van harte welkom tijdens deze vergaderingen! 
(De eerstvolgende reguliere vergadering is donderdag 10 november 20.00 uur in het 
schoolgebouw.) 
 
 
Namens de MR Prinses Margrietschool, 
 
Leo Slings 
 
 

Jaarverslag ouderraad 2015-2016 
 

1. Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van de ouderraad van de Prinses Margrietschool. Evenals 
voorgaande jaren is de ouderraad wederom zeer actief geweest in diverse activiteiten. Dit 
verslag geeft een overzicht van alle zaken waar de ouderraad bij betrokken is geweest. Dit 
verslag dient als info voor de ouders. De financiële administratie is op orde gehouden door 
Lysbeth Rijf. Halverwege het jaar heeft Hetty Smit heeft dit van haar overgenomen. De 
kascontrole is nog niet goedgekeurd door Lysbeth Rijf en Jacoba Haan. Dit laat nog even op 
zich wachten maar wij voorzien geen onoverkomelijke zaken.  
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2. Samenstelling Ouderraad. 

 
In het schooljaar 2015-2016 had de ouderraad de volgende samenstelling: 
Esther Visser, Lysbeth Rijf, Esther Brinkman, Marijke Donkerbroek, Ramona Ruige, Marije 
van Vliet, Hetty Smit en Simone van Berghem. Vanuit school heeft Veronica Sikkel 
deelgenomen aan de ouderraad. 
  

3. Activiteiten. 

De ouderraad heeft met veel enthousiasme de jaarlijks terugkerende activiteiten 
georganiseerd. Om een indruk te geven volgt hier een kort overzicht waar de ouderraad bij 
betrokken is geweest:, Sinterklaas, Kerstviering, de open lesweek, het voorleesontbijt, 
sponsorloop, Koningsdagontbijt, de schoolkrant, hand en span diensten bij de musical en het 
slotfeest. Het slotfeest is dit jaar samen met de ouderraad van de Vossersschool 
georganiseerd. Dit naar ieders volle tevredenheid. 
Uiteraard vinden alle activiteiten plaats in nauwe samenwerking met het schoolteam en 
wordt er dankbaar gebruik gemaakt van hulpouders 
 

4. Tot slot 

We gaan ons als ouderraad dit jaar weer inzetten om het team te ondersteunen en de 
kinderen op onze school weer leuke momenten bezorgen. 
 
Namens de ouderraad, 
Simone van Berghem september 2016 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Esmé Bijlsma 
Locatiedirecteur 
 

 
 
 
 
 
 


