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Van de directie 
 
In the previous parent information letter, 
I told you that there are teachers leaving 
us, due to new jobs. We are still 
searching for competent teachers.  
In the meantime, no applications were 
received, so we are calling upon you to 
help us in our search for excellent 
teachers.  
All our children deserve a good teacher. 
Being a teacher at an innovative school is 
challenging, but it is very satisfying. 
If you know about someone, please let us 
know.  
Further news is that our new website will be released next week. We’ll let you know: 
https://www.facebook.com/obspassepartout 
 

Medezeggenschapsraad  
 

Oproep Nieuwe MR leden- schooljaar 2019-2020 
Ouders gezocht voor in de MR van OBS Passe-Partout 

 

Voor in de Medezeggenschapsraad, de MR van OBS Passe-Partout zijn we op zoek naar 
ouders die plaats willen nemen in de oudergeleding. Lijkt het u wat om mee te denken en 
het beleid van de school kritisch te volgen, geef u dan nu op! Dit kan tot en met vrijdag 
28 juni 2019, door een email te sturen naar MR@obspassepartout.nl. 
Mocht u vragen hebben over de MR dan kunt u deze via hetzelfde emailadres stellen of 
spreek een van de huidige leden aan. Informatie over de MR en de samenstelling is te 
vinden op de website van de school.  
 
Wat is een MR? 
Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet 
Medezeggenschap op Scholen (de WMS) over een MR 
beschikken. In het basisonderwijs bestaat de MR uit een 
oudergeleding en een personeelsgeleding. Op de Passe-
Partout zijn dit 4 ouders, waarvan een de voorzittersrol 
vervult en 4 personeelsleden, waarvan een de secretarisrol 
vervult.  
 
Wat doet de MR? 
De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken zoals verbeteringen in het 
onderwijs, de veiligheid op school, maar ook vakanties en vrije dagen. Medezeggenschap 
geeft ouders en leerkrachten die bij de school betrokken zijn de mogelijkheid mee te 
praten over alles wat er in en rondom de school gebeurt. Als individu kun je vaak weinig 
invloed uitoefenen op situaties die op school spelen. Door medezeggenschap kunnen 
ouders en leerkrachten zich samen inzetten voor de school en het onderwijs.  
De medezeggenschapraad heeft drie belangrijke rechten: instemmingsrecht, adviesrecht 
en initiatiefrecht. Het initiatiefrecht kan altijd worden ingezet. Instemmingsrecht is van 
toepassing op beleidsmatige zaken zoals het schoolplan, het schoolreglement en de 

Deze periode op de kalender: 

    
7 juni goede doelen sponsorloop 

7 juni groep 4a naar de Speeldernis 

10 juni vrij 

11 juni studiedag en kinderen vrij 

14 juni groep 6b plastic vissen 

14 juni groep 7 rapporten mee  

17 juni indicatie schooladvies groep 7 

19 juni afsluiting thema Kunst enzo 

 

Volgende ouderinfo is op  21 juni 2019. 

Voor meer data zie de kalender in Parro!  

http://www.obspassepartout.nl/
https://www.facebook.com/obspassepartout
mailto:MR@obspassepartout.nl
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begroting van de school. Adviesrecht is van toepassing bij bijvoorbeeld de 
vakantieregeling.  
De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer eens in de vijf/zes weken. De 
vergaderingen verlopen op basis van een agenda waarop de relevante onderwerpen voor 
die periode zijn geagendeerd. De bijbehorende stukken worden een week van tevoren 
toegezonden ten behoeve van een goede voorbereiding. De vergaderingen zijn openbaar 
en voor iedereen toegankelijk.  
 
 

Informatievoorziening 

 
Volgende week willen wij onze nieuwe website lanceren en 
wij hopen dat u deze zult bekijken en ons feedback wilt 
geven hierover.  
Via de nieuwe website kunt u in Parro inloggen, maar dat 
kan ook rechtstreeks via de app.  
We hebben nu nog maar één communicatiemiddel voor u 
en denken dat dit eenvoudiger is.  
De meeste ouders gebruiken Parro inmiddels al en er 
komen positieve berichten over. 

De nieuwe website is er vooral op gericht om ouders die nog geen kinderen bij ons op 
school hebben te informeren over ons onderwijs.  
Wij denken dat het ook een verbetering in de informatievoorziening is als we de website 
inrichten voor buitenstaanders en u vooral via Parro (dit voldoet aan de privacy-
wetgeving) te informeren. Ook denken wij dat het voor u een verbetering zal zijn als wij 
bijvoorbeeld een mededeling via Parro sturen wanneer een leerkracht afwezig is en hoe 
we dit oplossen, zodat u daar dus al rekening mee kan houden voordat uw kind naar 
school komt. Uiteraard zijn er ook situaties denkbaar (bv. een leerkracht die in de file 
staat)waarbij het onmogelijk is u van te voren te informeren.  
 
Ziekmeldingen gaan inmiddels ook via Parro! 
 

Hoe meld ik mijn kind ziek? 

 Open Parro. 

 Selecteer (als u meerdere kinderen op onze school heeft) eventueel de juiste groep 

van uw kind. 

 Druk in het linker paneel  op gesprekken (in de mobiele app, onderaan op het 

gesprek-ballonnetje) 

 Druk op het +-symbool om een gesprek te starten. 

 Selecteer 'Leerkrachten'. 

 Kies Nathalie de Wolff, onze conciërge. Selecteer haar. 

 Druk op 'Start gesprek'. 

 U kunt nu een bericht aan Nathalie schrijven. Vermeld voor de ziekmelding altijd de 

naam van uw kind en de groep waarin zij zit. 

 Druk op verzenden. 

 Als Nathalie het bericht heeft gelezen, schrijft zij een bevestiging voor de ziekmelding 

en informeert de leerkracht.  

 

http://www.obspassepartout.nl/
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Ouderraad 

 
De ouderraad organiseert alle extra activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst en de schoolreis.  
Over enkele weken staat de schoolreis op de planning en de ouderraad verzocht ons 
hierover het volgende ter herinnering op de schoolreisbrief, die alle ouders begin mei al 
hebben gekregen, te melden: 
 
28 juni gaan de groepen 1 t/m 6 op schoolreis. 
 
Groep 1/2 en 3 gaan naar Plaswijckpark. De kinderen vertrekken om 15:30 uur weer uit 
het park. Ze krijgen in het park een patatje, wat drinken en een ijsje. 
 
Groep 4, 5 en 6 gaan naar Walibi. De kinderen vertrekken om 16:00 uur uit het park. In 
Walibi krijgen de kinderen een patatje en wat drinken. 
 
Ongeveer 15 minuten voordat de bussen in Nesselande zijn, zullen de leerkrachten u via 
Parro een berichtje sturen, zodat u niet te lang hoeft te wachten bij het ophalen bij de 
locatie waar ze ook vertrokken zijn. 
 

ouderraad 

 

Uit de groepen 

 
Donderdag 23 mei is groep blauw met de bus naar Villa Zebra gegaan. 
We hebben eerst onze lunch gegeten, nog wat gespeeld en toen begon 
ons avontuur. 
We hebben geluisterd naar een verhaal, we zijn op een eiland geweest, we 
hebben tangram dieren gemaakt en ons eigen eiland getekend. 
Op tijd waren we weer terug op school                                        
Het was een erg geslaagd uitje, klassenmoeder bedankt! 
 
Kristel v.d. Groef 

 

http://www.obspassepartout.nl/

