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23/11 Schoen zetten

25/11 Vormsel viering 10.30 uur 

04/12 Oudergesprekken  
 groep 8  
 (ook 6/12- 12-12 – 13/12)

05/12 Sinterklaas

19/12 Kerstactiviteit

24/12 Start kerstvakantie  
 (t/m 04/01)

Agenda

Personeel
Na de kerstvakantie start juf Ini Rozenkamp op de Linderte. We 
wensen haar samen met juf Monique en de kinderen van groep 1a 
een hele goede periode op de Linderte. Hopelijk voelt zij zich ook 
heel snel als een vis in het water bij ons op school.
In het schema hieronder het overzicht van de werkdagen van de 
leerkrachten van groep 1 vanaf januari.

 Schoolplan en ouderenquête
Elke vier jaar schrijven we een nieuw schoolplan en daarom vragen 
we om uw mening ten aanzien van het onderwijs op de Linderte via 
een digitale vragenlijst. We willen u vriendelijk vragen om per gezin 
deze vragenlijst in te vullen. De uitkomsten van deze enquête ge-
bruiken wij bij het schrijven van het nieuwe schoolplan 2019 – 2023. 

De komende twee weken kan deze digitale vragenlijst gescoord 
worden. Indien u problemen ondervindt bij het inloggen of ander-
zijds tegen dingen aanloopt, neemt u dan s.v.p. contact op met ons. 
We bieden u de mogelijkheid om op maandagmorgen 3 december 
om half negen uur in de ICT ruimte de vragenlijst te scoren. Meneer 
Han zal aanwezig zijn om u te helpen waar nodig of om vragen te 
beantwoorden. 
U krijgt op korte termijn alle benodigde informatie.

Alvast bedankt.

ma di wo do vr

Gr 1a Juf Monique Juf Monique Juf Ini Juf Ini Juf Ini

Gr 1b Juf Karin Juf Karin Juf Karin Juf Rita Juf Rita

Gr 1c Juf Rita Juf Esmy Juf Esmy Juf Esmy Juf Esmy
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Nieuwe leerlingen

We hebben nieuwe leerlingen 
mogen verwelkomen in de 
groepen 1. We heten Wout van 
der Meer, Kay Haverkamp, 
Demi Koerhuis, Noor Hage-

man, Juul Reimert en Esben 
Wentink van harte welkom 

en hopen dat zij zich 
als een vis in het water 
zullen voelen op de 

Linderte.

Nieuwe leerlingen op 
school

Babbelbox

Als school hebben wij een schoolplan waarin staat hoe wij op onze 
school werken en wat onze visie en missie is. In het schoolplan staat 
o.a. beschreven hoe wij denken dat de school er “in de toekomst” uit 
zal gaan zien. We willen hier graag de inbreng van de kinderen in mee-
nemen. Daarom is de “Babbelbox” bedacht. Op alle mijnplein scholen 
wordt aan de kinderen gevraagd wat ze graag in het onderwijs willen 
zien en waarom? 
De “Babbelbox” zal ons een inkijkje geven in de ideeën van de kinde-
ren. 
De bedoeling van de babbelbox is dat er per groep 2 kinderen voor 
de camera kort vertellen hoe volgens hun de school van de toekomst 
eruit moet zien. De kinderen krijgen onderwerpen aangereikt waar 
ze iets over kunnen zeggen. De ouders van de betreffende kinderen 
ontvangen hierover een brief.

Lezingen

Via uw oudste kind heeft u informatie 
gekregen over een drietal gratis lezin-
gen. De organisatie is een mooie sa-
menwerking tussen de Rietkraag en de 
Linderte. Inmiddels zijn twee lezingen 
achter de rug en staat er in ieder geval 
nog 1 in de planning op 17 januari: Eerste 
Hulp bij opvoedingsvraagstukken. Loca-
tie de Rietkraag, aanvang 19.30 -20.30 
uur.

Voorleeswedstrijd

De winnaar van de voorleeswedstijd is Boris Roescher Hij mag zich een 
jaar lang de voorleeskampioen noemen van de Linderte. Gefeliciteerd. 

Eva Bronsveld  
over opvoedingsvraagstukken
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Sinterklaas
Op vrijdag 23 november mogen alle kinderen hun schoen 
zetten op school. Op 5 december hopen we Sinterklaas te 
mogen verwelkomen op de Linderte. We gaan er dit jaar 
weer een fantastisch feest van maken. Op 5 december 
hoeven de kinderen geen eten en drinken mee te nemen; 
dit wordt namelijk verzorgd door de OV.
Alle informatie heeft u inmiddels per mail ontvangen. 

Kerstactiviteit

Op woensdag 19 december van 17 tot 19 uur houdt de 
Linderte een kerstactiviteit. Noteert u het alvast in de 
agenda? Zodra alle informatie bekend is, zult u hierover 
geïnformeerd worden.

Verkeer

Verkeersveiligheid blijft een item. Dit keer vragen we 
uw aandacht voor het parkeren op de parkeerplaats bij 
school. Zeker bij drukte en dat is het met name bij slecht 

weer is het een komen en gaan van auto’s. De kiss and 
ride strook werkt prima wanneer u deze gebruikt waar-
voor deze bedoeld is. Even stoppen, kinderen stappen uit 
en door! Wanneer u de parkeerplaats gebruikt, is het voor 
de veiligheid van een ieder van groot belang dat er keurig 
geparkeerd wordt en u samen met uw kind(eren) rustig 
en veilig vanaf de parkeerplaats naar school loopt. Dit 
vraagt ook wat van alle automobilisten en fietsers. Heb 
oog voor elkaar.

Nieuwsflits/Jaarverslag MR

De MR is het nieuwe jaar voortvarend gestart en verschil-
lende onderwerpen zijn actueel.
U kunt hierbij denken aan zaken als de extra groep 1 die 
gaat starten en de personele bezetting (sollicitatiepro-
cedure). Er is tijdens de laatste MR-vergadering vanuit 
school een toelichting gegeven op het beleid t.a.v. de 
verschillende "zorgbehoeften" van kinderen. U kunt hier-
bij denken aan kinderen die op sociaal of cognitief gebied 
meer ondersteuning nodig hebben of juist meer uitdaging 
aan kunnen. De MR kiest ook jaarlijks een speerpunt. Dat 

Showtime

Vorige  week was het Showtime op de 
Linderte. Wat hebben we weer genoten 

van alle optredens, presentaties en voor-
stellingen op het podium. 

Naschools aanbod

We kijken terug op een ‘heerlijke’ work-
shop cupcakes bakken! 

Gaat u vertrouwelijk om met de foto’s en 
filmbeelden die u heeft gemaakt? Met name als 
er ook andere kinderen in beeld zijn gekomen. 

Dat geldt uiteraard ook voor de opa’s en oma’s die kwamen kijken. 

TROTS OP...
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is dit schooljaar Mediawijsheid en -veiligheid. Hoe kunnen 
we de kinderen, maar ook ouders helpen bij dit thema? 
Van dit onderwerp kunt u dit jaar nog meer vanuit de MR 
verwachten, hierover zullen we u na de kerstvakantie 
wat meer vertellen. We zijn de voorbereidingen hiervoor 
gestart.
Als “bijlage” bij deze nieuwsbrief het jaarverslag van de 
Medezeggenschapsraad van de Linderte.

Jaarvergadering Oudervereniging

Op 8 oktober jl heeft de jaarvergadering plaatsgevon-
den van de Oudervereniging. Dit jaar hadden 6 ouders 
de moeite genomen om deze vergadering bij te wonen. 
Zoals wij reeds aan hen hebben doorgegeven, waren wij 
enorm blij met hun komst, echter waren we ook enorm 
teleurgesteld over de opkomst, zeker als je kijkt naar 
de 350 leerlingen van de Linderte. De opkomst was de 
afgelopen jaren steeds teleurstellend laag en daarom is 
besloten om de jaarvergadering in zijn huidige opzet af te 
schaffen. Hoe deze er vanaf volgend jaar uit komt te zien, 
wordt in de komende OV-vergaderingen besloten.

Ouderbijdrage Oudervereniging

In de afgelopen jaren ontving u een briefje met het 
verzoek om de ouderbijdrage te betalen. De OV gaat ook 
mee in de digitalisering en daarom ontvangt u 1 dezer 
dagen een mail met daarin hetzelfde verzoek. Het bedrag 
is dit jaar vastgesteld in de jaarvergadering op 20 euro 
en dit kan zo laag zijn door de inzameling van het oud 
papier. Dit bedrag wordt o.a. aangewend voor het school-
reisje, Sinterklaas, Kerst, Pasen en carnaval  Hoewel de 
ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is, willen wij u erop 
wijzen dat het niet of niet tijdige betalen van de ouder-
bijdrage kan betekenen dat uw zoon of dochter mogelijk 
niet zal kunnen deelnemen aan bepaalde activiteiten. Wij 
rekenen hiervoor op uw begrip.

Nieuw lid Oudervereniging

We zijn nog steeds op zoek naar een 
nieuw lid voor de OV. Helaas heeft de 
ouderhulplijst geen nieuwe aanmeldin-
gen voor de OV opgeleverd. Heeft u 
zin en tijd om allerlei leuke activiteiten 
mee te helpen organiseren op school? 
Laat dit dan weten via de mail 

oudervereniging.delinderte@mijnplein.nl of 1
van de huidige leden. Als u vragen over de functie heeft, 
kunt u deze ook stellen op bovengenoemde wijze. We 
hopen op jullie aanmelding(en).

Kindje wiegen 2e kerstdag

Op 2e kerstdag om 11.00u zijn kinderen en ouders van 
harte welkom voor “kindje wiegen” in de Pauluskerk.
We vertellen en spelen het kerstverhaal, we steken een 
lichtje aan bij de kerststal en we zingen kerstliedjes!
(Helaas is het ook de laatste keer dat we kinderkerk 
aanbieden. We hebben steeds geprobeerd om mensen 
te werven voor het samenstellen van een nieuwe werk-
groep. Dat is  helaas niet gelukt, en bij de laatste twee kin-
derkerkbijeenkomsten is er slechts één gezin gekomen.
Kennelijk is er geen draagvlak meer. Jammer, maar dan 
stopt het dus).
We zien jullie graag voor de laatste keer op 2e kerstdag, 
11.00u in de Pauluskerk.
Pastor Clazien Broekhoff     

Carnaval

Hoewel eerst de feestdagen nog gevierd moeten worden, 
kijken we alvast vooruit naar het feest in maart 2019: car-
naval. De kinderen hebben onlangs allemaal een bericht 
ontvangen om deel te nemen aan de optocht samen met 
de Linderte. Zouden jullie deze (voor zover dit nog niet 
is gedaan) willen invullen, zodat de carnavalscommis-
sie weet op welke deelname ze kunnen rekenen? Dit in 
verband met de inkoop van de materialen en het verder 
uitwerken van het thema. Alvast hartelijk dank hiervoor!

mailto:oudervereniging.delinderte@mijnplein.nl
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Jaarverslag MR KBS De Linderte 
schooljaar 2017 - 2018 

 
Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van KBS De Linderte over het schooljaar 
2017 - 2018. Het doel van dit jaarverslag is terug te blikken op het schooljaar 2017 - 2018 en alle 
betrokkenen te informeren over de werkzaamheden en taken van de MR. 
 
De MR heeft in het schooljaar 2017 - 2018 vijf keer vergaderd. In onderstaand figuur ziet u de 
onderwerpen die dit jaar besproken zijn. Deze punten zijn terug te vinden in de notulen van de MR, 
waar uitgebreid wordt ingegaan op de inhoud. In dit jaarverslag worden enkele punten eruit gelicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verkeersveiligheid is een jaarlijks terugkerend thema. Het is een belangrijk onderwerp dat blijvende 
aandacht verdient vanuit de MR. De gemeente is op uitnodiging van de MR naar de verkeersveiligheid 
op school komen kijken, waarbij er enkele maatregelen zijn besproken. Verder heeft de MR samen 
met de verkeersouders en de kinderen van groep 7 een ‘verkeersweek’ georganiseerd. Kinderen 
hebben zelf verkeersborden gemaakt. Deze hebben ze omgehangen, waarmee ze samen met de 
verkeersouders extra aandacht hebben gevraagd (‘s morgens en ‘s middags) voor de 
verkeersveiligheid. De kinderen kregen hierbij twee ochtenden hulp van de wijkagent.  
 
Opkomen voor de belangen van alle ouders, dat probeert de MR zo goed mogelijk te doen. Afgelopen 
jaar heeft de oudergeleding van de MR kritisch meegedacht over het beleid ten aanzien van diversiteit 
in onderwijsbehoeften van kinderen, denkend aan kinderen die meer ondersteuning nodig hebben of 
kinderen die meer uitdaging aan kunnen. De MR heeft naar de CITO scores gekeken en het beleid 
met betrekking tot opbrengst gericht werken uitvoerig besproken. Daarbij heeft de MR vooral gekeken 
naar de analyse van de eindtoets (Cito), die door het team van de Linderte is gemaakt. Een aantal 
aandachtspunten zijn door het team opgepakt. 
 
Werkdruk onder de leerkrachten is landelijk veel in het nieuws geweest. De MR heeft hier ook 
aandacht aan geschonken. De middelen die bij de Linderte worden ingezet zijn besproken en de 
personeelsgeleding van de MR heeft hier mee ingestemd. 
 
Zoals u hopelijk heeft kunnen lezen is er weer veel gebeurd in de MR. 
 
Heeft u nog onderwerpen die u wilt bespreken mail ze dan naar mr@delinderte.nl. 
 

Sociale veiligheid 

MR 
Verkeersweek  Groep 7 

Begroting 

Open huis 

App 

Vakantierooster 

Strategische agenda 

CITO Vertrouwenspersoon 

Hygiëne 
Formatie 

Nieuwe CAO 

Werkdruk 

Groei school 


