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GROEPSACTIVITEITEN 

 
Bedankt! 
Bedankt voor uw geduld, flexibiliteit, samenwerking en vertrouwen.  
Wij zijn dan ook apetrots op de kinderen en de ouders van IKC De Expeditie. 

                                       
 
 

OUDERS 

 
Advies- en ontwikkelgesprekken en toetsing 
Vanwege de scholensluiting is er landelijk nog veel onduidelijkheid over hoe om te gaan met 
het afnemen van de toetsen voor het leerlingvolgsysteem, adviezen en de daarbij horende 
adviesgesprekken. Dit wordt door minister Slob samen met de PO-raad nader bekeken. Het 
advies dat hieruit voort komt, zal dan ook worden overgenomen. Op schoolniveau wordt wel 
gekeken naar wat past bij IKC De Expeditie. 
De ouders van de kinderen uit groep 8 ontvangen komende week een informatiebrief over 
hoe de invulling m.b.t. de adviezen en adviesgesprekken eruit gaat zien. 
 
Daarnaast staan in de week van 1 februari ook de ontwikkelgesprekken gepland. Deze 
gesprekken worden verzet naar een nader te bepalen moment, totdat er meer duidelijkheid is 
over het afnemen van de LOVS-toetsen en de heropening van de scholen. Zodra wij hierover 
meer informatie hebben, zullen wij dit met u delen.   
 
 
 
 



Studiedag 4 februari 
Donderdag 4 februari staat een studiedag gepland. Op deze dag worden er voor de kinderen 
geen instructies of activiteiten ingepland.  
Dit betekent ook dat er donderdag 4 februari geen noodopvang verzorgd wordt door school, 
omdat de school normaliter ook niet open zou zijn.  
Heeft u deze dag echter wel noodopvang nodig, dan kan dit geregeld worden via het 
servicebureau van Zonnekinderen. Hiervoor dient u wel een contract te hebben met 
Zonnekinderen of bereid te zijn er één aan te gaan. Zij zijn te bereiken op het volgende 
telefoonnummer: 0316-340079. 
 
MR vergadering woensdag 13 januari 
Vorige week woensdag heeft er weer een MR-vergadering plaats gevonden. 
Onderwerpen van dit overleg waren o.a.: 

- Jos Bergervoet neemt vanaf nu deel aan de MR. Hij heeft de plaats ingenomen van 
Bob Jansen.  

- Thuisonderwijs en de noodopvang. Er wordt op dit moment veel gebruik gemaakt van 
de noodopvang. De aanvragen blijven toenemen. We komen bijna tot een punt dat er 
meer leerkrachten de noodopvang moeten gaan verzorgen en er dus wellicht dagen 
geen online les gegeven kan worden. De MR denkt mee over mogelijke oplossingen. 

- Communicatie naar ouders. De frequentie van de nieuwsbrief en berichtgeving in 
Social Schools zijn besproken. Voor de frequentie van de nieuwsbrief gaat de MR 
een poll uitzetten waarin ouders gevraagd wordt om hun mening. Hierover krijgen 
jullie nog bericht. 

- Vanuit het schoolplan is het onderdeel levensbeschouwelijkheid besproken.  
- Bezetting van de MR voor volgend jaar. Er gaan twee ouders uit de MR en we gaan 

op zoek naar 2 nieuwe MR leden. Zie de oproep hieronder. 
 
MR-leden gezocht 
HELP! 

Mijn naam is Rutger Smits en ik ben dit jaar bezig met mijn vierde jaar voor de 
medezeggenschapsraad (MR) en het is mijn eerste jaar in de rol van voorzitter. Ik doe dit 
omdat ik het belangrijk vind wat bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs op onze 
school en omdat ik het erg interessant vind om als ouder te zien hoe een school aan de 
“achterkant” functioneert. 

Onze MR bestaat uit drie personeelsleden (de PMR) en drie ouders (de OMR). Dit jaar zijn 
we op volle sterkte en dat is maar goed ook. Gezien de bijzondere tijd waarin we leven en de 
bijzondere maatregelen die we als school moeten nemen is een meedenkende MR 
belangrijker dan ooit! 

Echter, volgend schooljaar zullen mijn twee mede OMR leden, Roy en Cindy, na vele jaren 
inzet de MR verlaten. Ik ben dus heel hard op zoek naar hulp! Volgend schooljaar lijkt 
misschien nog ver weg, maar een goed ingewerkte MR is belangrijker dan ooit en we willen 
graag de nieuwe MR-leden dit jaar al een beetje mee laten draaien, zodat we volgend jaar 
direct uit de startblokken kunnen. Niemand weet immers met welke uitdagingen we dan direct 
te maken krijgen. 

We overleggen ongeveer zes keer per jaar. Wil je een bijdrage leveren aan dit vaak 
onzichtbare, maar wel belangrijke, werk; meld je dan! 

Wil je meer informatie? Mail me! Wil je gewoon een keertje sparren of de MR iets voor jou is? 
Geen probleem! Of we elkaar binnenkort weer op het schoolplein gaan tegenkomen, dat weet 
niemand, maar onze mailbox is dag en nacht bereikbaar: 
mr.ikcdeexpeditie@liemersnovum.nl. 

Hopelijk tot snel, 

Rutger 

 



 

AGENDA 

 
do 04-02 Studiedag, alle kinderen vrij 

 
Namens het team, Namens de MR, Namens de OV, 
Maarten Buiting 
Jordy Coobs 
Ingrid van der Elsen 
 
 

Marieke Tiemessen Maike Hieltjes  

 


