
 

 
 
 
 

Appelrups  nr. 18 21-01-2022   
  
 
 
Agenda 

Januari 

Woensdag 26 Studiedag, kinderen vrij 

Februari 

Vrijdag 11 Rapporten mee 

Maandag 14 Oudergesprekken Unit 3 en 4 

Dinsdag 15 Oudergesprekken Unit 3 en 4 

Zaterdag 19 OPEN DAG VO 

Maandag 21 Oudergesprekken Unit 1 en 2 

Dinsdag 22 Normeringsonderzoek groep 8 

Vrijdag 25 Carnavalsviering op school, kinderen om 12 u vrij  

Voorjaarsvakantie maandag 28 februari tot en met vrijdag 4 maart 

 
 
 

 

 
Dinsdag bleekselderij 

Woensdag gele meloen 
Donderdag appel 

 

 
 
Vacature MR 

We zijn nog steeds op zoek naar een kandidaat voor de MR. Wilt u een keer een vergadering 
bijwonen om te kijken of dit iets voor u is? Neemt u dan gerust contact op met school.  

                                                         
 
                 
                                                                             Hieperdepiep 

  

      

♪  Mariah Alkhalifa ♪♪    
 
 

 
 
 
 

 
IKC de Appelhof    
Postelkamp 2  6652 BE  Druten   
tel. 0487-513766 
www.ikcdeappelhof.nl  
info-appelhof@groeisaampo.nl 
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Medezeggenschapsraad (MR) zoekt ouders 
 
Na dit schooljaar stoppen 2 ouders met haar werkzaamheden in de medezeggenschapsraad. 
Dat betekent dat we twee ouders zoeken die mee willen denken en praten over hoe het 
gaat op IKC De Appelhof. 
 
Medezeggenschapraad wat is dat? 
Op de Appelhof is er een managementteam met daarin de directeur, teamleider 
onderbouw/IB-er en de teamleider bovenbouw. Zij bedenken gezamenlijk hoe er op de 
school gewerkt wordt en waar het geld aan uitgegeven wordt. Dit kunnen zij niet zonder 
instemming of advies van de medezeggenschapsraad. Dit is geregeld in de Wet 
medezeggenschap op scholen (WMS). 
 
De medezeggenschapsraad bestaat uit een aantal personeelsleden en een aantal ouders. 
Deze moeten gelijk vertegenwoordigd zijn. De MR van de Appelhof bestaat uit 3 
personeelsleden en 3 ouders. 
 
Een lid van de MR vertegenwoordigt dus zijn eigen achterban, ouders of personeel. Maar 
mag wel meepraten over alle onderwerpen. 
 
Waar heeft de MR het over 
De onderwerpen die voorbijkomen zijn dus op beleidsmatig en organisatorisch niveau. Denk 
hierbij aan: 
- De begroting en dus het aantal leerkrachten voor de groepen. 
- Schooltijden en pauzetijden, denk ook aan alle veranderingen die er iedere keer rondom 

Corona spelen. 
- Inzet van lesvrije dagen/uren, buiten de verplichte vakanties. 
- Beleidszaken; als veiligheid en gezondheid op scholen, vorm van onderwijs, visie van de 

school en de meerjarenplannen. 
 
Kost het veel tijd? 
De MR komt normaal gesproken 5 tot 6 keer per jaar bij elkaar. En een vergadering duurt 
meestal 2 uur. 
 
De vergadering in november wordt gecombineerd met de ouderraad (OR). De MR houdt 
mede toezicht op de financiën van de OR. 
 
Interesse om mee te praten over De Appelhof 
Heeft u interesse om mee te praten over De Appelhof, omdat u het belangrijk vindt dat er 
ook naar ouders geluisterd wordt. Meld u zich dan aan.  
 
Dit kan door een mail te sturen naar MRdeAppelhof@gmail.com  
 
U kunt dit jaar alvast meelopen 
Er is de mogelijkheid mee te kunnen lopen en te kunnen proeven van het MR-werk. Wij 
vergaderen dit schooljaar nog op 18 januari, 9 maart, 19 mei, 13 juni en eventueel op 29 
juni. De vergaderingen starten om 19.30 en zijn op school of online, afhankelijk van de 
Coronamaatregelen die op dat moment gelden.  
 
Mochten er meer kandidaten zich eind van het schooljaar definitief aanmelden, dan komt er 
een stemronde in juni 2022. 
 
Met vriendelijke groet, 
MR De Appelhof 


