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 De Medezeggenschapsraad (MR) zoekt nieuw ouderlid 
 
De MR is het orgaan waarin zowel de ouders als het 
personeel kunnen meepraten over onderwerpen over 
school die ons allen aangaan. 

Het is een wettelijke verplichting dat er een MR is op 
iedere school.  

De MR bestaat uit 2 geledingen: ouders en personeel. 
Beide geledingen zijn even groot, er zitten dus even-
veel ouders als personeelsleden in de MR. 

Basisschool Meander bestaat in het schooljaar 2019-
2020 uit 3 personeelsleden en 3 ouders. Aan het ein-
de van dit schooljaar stopt een van de ouders. Dit wil 
zeggen dat er een vacature is voor 1 ouderlid. 

In de WMS en het MR-reglement van Movare staat 
beschreven waaraan een MR moet voldoen, welke 
punten er behandeld mogen worden en wat de rechten en plichten zijn. 

Zo zijn er een aantal zaken waarover een MR meedenkt of meebeslist, bijv. fusie, personeelsbeleid, finan-
cieel beleid, organisatie van de school enz. 

Ook is er binnen het MR-reglement geregeld wanneer er instemmingbevoegdheid of adviesbevoegdheid 
geldt voor een onderwerp voor het personeelsdeel en/of het ouderdeel binnen de MR.  

MR leden wordt de mogelijkheid geboden tot scholing.  

Het is ook van belang dat er helderheid en duidelijkheid is over onderwerpen die actueel zijn binnen de 
MR. 

Volgende week krijgen alle leerlingen een brief met een aanmeldingsformulier mee naar huis. Dit 
aanmeldingsformulier kunt u tot en met 15 november afgeven bij de administratie. 

Schoolafspraken 

 

Schoolbreed hebben wij de afspraak dat de kinderen van groep 3 t/m 8  

zelfstandig het schoolgebouw binnen komen. Dit is van belang om de  

zelfstandigheid bij de kinderen te bevorderen en de rust in de klas te  

bewaren. Mocht u iets willen doorgeven kan dit door middel van een briefje 

of loop na schooltijd even binnen.  
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Nieuwe medewerkers zorgteam stellen zich voor 

Claudia Suvrijn 

Mijn naam is Claudia Suvrijn. 

Ik ben moeder van 2 kinderen en werk inmiddels bijna 25 jaar binnen de 
jeugdhulpverlening bij XONAR. En nog steeds, met veel plezier! 

Vanaf dit schooljaar ben ik verbonden aan de Startklas van de Meander als 
‘pedagogisch professional jonge kind’. Deze functie vervul ik samen met 
mijn collega Bo Buscher van Radar. 

Daarnaast ben ik werkzaam als coach vroegsignalering/vroeginterventie bij 
de peuter- en kinderopvang in Brunssum. 

In mijn vrije tijd onderneem ik graag leuke dingen met mijn man en kin-
deren, geniet ik van onze (moes)tuin, kook en bak ik graag en vind ik het 
leuk om te badmintonnen en hardlopen. 

Ik kijk er naar uit om u en uw kind te ontmoeten. 

Groetjes Claudia 

 

Bo Buscher 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Bo Buscher, 27 jaar oud. In mijn vrije tijd ben ik lid van de 
schutterij en ben ik fanatiek carnavalist als die periode aan breekt. Verder 
doe ik graag leuke dingen met mijn partner en vrienden en sport ik regel-
matig in de sportschool.  

Ik ben sinds mei 2019 in dienst bij Radar. Ik werk bij ontwikkelgroep de 
Rupsjes (gelegen in hetzelfde gebouw als bs Meander) en bied ouders en 
kinderen ondersteuning in hun thuissituatie als gezinsbegeleider. Sinds de 
start van dit schooljaar ben ik betrokken bij de Startklas van bs Meander 
als ‘pedagogisch professional jonge kind’, samen met mijn collega Claudia 
Suvrijn van Xonar.  

Ik kijk ontzettend uit naar deze uitdaging bij de Meander. Bij verdere vra-
gen aan mij of Claudia horen wij dat natuurlijk graag!  

Groetjes Bo 
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Voldoen van de ouderbijdrageVoldoen van de ouderbijdrage 

Onze school kent een actieve ouderraad die veel activiteiten voor onze leer-
lingen organiseert. Zij kunnen dit echter alleen realiseren als ALLE ouders 
deelnemen aan de ouderbijdrage. Voor dit schooljaar is de ouderbijdrage € 
50,- per leerling. In dit bedrag zit ook een deel overblijfgeld en o.a. het 
schoolreisje, de decemberactiviteiten en de revue  worden er van betaald. 
Om alle activiteiten te kunnen organiseren, moeten wij ook nog acties als 
Jantje Beton en de eieractie organiseren. De bijdrage van de oudervereni-
ging is namelijk niet voldoende om alle kosten van de activiteiten te voldoen. 
U begrijpt dan ook hoe belangrijk het is dat ALLE ouders de ouderbijdrage 
betalen!  

Van veel ouders hebben we de ouderbijdrage al ontvangen. Dank daar-
voor!   

Voor het organiseren van de grote activiteiten, met name de 
schoolreizen, is het erg belangrijk dat we de ouderbijdrage zo snel 
mogelijk ontvangen, het liefst voor 31 december 2019. 

U kunt de ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer: NL96INGB0005394596 t.n.v. oudervereniging 
BS Meander. Vergeet de naam en de groep van uw kind(eren) niet te vermelden. Contant betalen mag 
ook. U kunt iedere dag terecht op onze administratie.  

Stichting Leergeld  
Het kan voorkomen dat u het bedrag niet ineens kunt missen. Een betalingsregeling is zeker mogelijk. 
Neem gerust contact op met de administratie of directie! Mocht u dit bedrag niet kunnen betalen, kunt u 
bij Stichting Leergeld een aanvraag indienen. Voor alle duidelijkheid willen wij aangeven dat het uw ei-
gen verantwoordelijkheid is om dit te doen. Wij kunnen u desgewenst wel ondersteunen bij de aanvraag! 
Onze administratief medewerker Frank Vaartjes helpt u graag met deze aanvraag. Aarzel niet en mail! 
frank.vaartjes@movare.nl  

De Kleine Jantje Beton Loterij 2019 
 

Onze school komt in actie voor meer spelen. We  

verkopen lootjes van De Kleine Jantje Beton Loterij 

van 11 t/m 25 september]. 50% van de opbrengst is 

voor spelen en bewegen op het schoolplein. En 50% is 

voor projecten van Jantje Beton. 

 

Iedereen die een lot koopt, stimuleert spelen tijdens en na schooltijd. Het schoolplein biedt kinderen goe-

de mogelijkheden om tijdens en na schooltijd actief te zijn en hun batterij op te laden. Het schoolplein 

staat zelfs in de top 3 van favoriete plaatsen om te spelen. Een belangrijke (speel)plek dus! 

 

Heb je nog vragen over de Jantje Beton Loterij? Kijk op www.jantjebeton.nl/loterij. 
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