
 

 

 

 

 

 

MR Nieuwsbrief 1 - De Paperclip 

Aan alle ouders/ verzorgers van de kinderen van de Paperclip, 
Vanuit de MR vergadering d.d. 14 september 2016 
Wij hebben het plan opgepakt om u, als ouders/ verzorgers van alle kinderen van de Paperclip, 
maandelijks te informeren over de vergaderingen van de M.R. (medezeggenschapsraad). 
 
Belangrijke (beleidsstukken), plannen en andere gesprekspunten die binnen de school en ouders 
leven, komen hier aan de orde. Vaak hebben de leden adviesrecht, maar ook instemming is soms 
nodig voor officiële handelingen binnen de school. De achterban (dat bent u), moet worden 
geïnformeerd. Dit doen we middels de Paperclipsite onder het kopje MR. Om u nog beter en actiever 
te informeren krijgt u vanaf dit schooljaar een nieuwsbrief met een korte inhoud van de vergaderingen. 
  
14-9- 2016: 
Het Pestprotocol en wat doen we tegen het pesten is besproken. 
  
We hanteren PBS (Positive Behavior Support) en de Kanjertraining. 
De ouderavond wordt gehouden op 26 oktober en gaat over PBS. 
Dan zullen ook de gedragsafspraken via pictogrammen zichtbaar in de school zijn. 
  
Een verdiepingscursus voor de MR wordt door Monique als idee doorgegeven voor de algemene 
ouderavond die de GMR organiseert. 
  
Schoolontwikkelplan (SOP): 
Compliment: Het is een stuk dat leuk is om te lezen. 
Creatief circuit is niet gelukt door tijdgebrek. Onze focus lag op de muzieklijn vanuit Cool. Hier hebben 
we ook extra begeleiding bij gekregen. 
Toevoegen: Najaar 2016 een Engelse methode kiezen. 
  
Er zijn verkiezingen voor de oudergeleding van de OndersteuningsPlanRaad (OPR) van 
samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland. De oudergeleding van de 
MR van de Paperclip, stemmen voor de kandidaat die tevens IB.er is. Omdat kennis van 
samenwerkingsverband Passend onderwijs, dan aanwezig is. 
  
Er is een nieuwe medewerkster bij de BSO en TSO. Rianne is een actieve, positieve medewerkster. 
Ze draagt ook nieuwe ideeën aan en wil die graag uitwerken. 
  
Roxanne: Nieuws van de Regenboog: Er zijn nu 34 leerlingen. Het AZC wordt verbouwd. Daardoor zijn 
er nu minder mensen. Er zijn nu 4 leerkrachten. Kunnen die blijven? 
  
Planning vergaderingen schooljaar 2016-2017 
Vergaderingen op de woensdagavonden van: 
2 november? 
14 december. 
25 januari 
8 maart 
19 april 
14 juni 
5 juli 
 
De vergaderingen zijn openbaar. Wij stellen het op prijs als u eens een avond aanwezig kunt zijn. 

 


