Beste ouder(s) en verzorger(s),
Het eerste halfjaar van schooljaar 2020-2021 zit er al weer bijna op.
Via deze weg willen wij u informeren over hetgeen wat speelt en besproken is binnen de
vergaderingen van de Medezeggenschapsraad. De Medezeggenschapsraad is tot nu toe drie keer bij
elkaar gekomen. Onze vergaderingen hebben de afgelopen periode online plaatsgevonden via
ZOOM, dit vanwege de ontwikkelingen en maatregelen die gelden rondom het Coronavirus.
Dit schooljaar zitten de volgende personen in de Medezeggenschapsraad:
Oudergelededing van de Medezeggenschapsraad:

Iris Martina
(voorzitter),
ouder vanuit het
VSO van de
Sprienke.

Carolien
Boone,
ouder vanuit
het VSO van de
Sprienke.

Marjolijn
Essenburg,
ouder vanuit het
SO van de
Sprienke.

Judith den
Engelsman,
ouder vanuit het
SO van de
Sprienke.

Wendy
Van der Vliet,
Ouder vanuit
het VSO van
de Sprienke.

Personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad:

Carina
Louwman
logopediste
vanuit het SO
van de
Deltaschool.

Marije Kopmels
leerkracht
vanuit het SO
van de
Deltaschool.

Lisette
Veldhuizen
leerkracht
vanuit het SO
van de
Sprienke.

Vicky Huiszoon
Leerkracht vanuit
het SO van de
Sprienke.

Stephanie
Wisse
(secretaris),
leerkracht
vanuit het VSO
van de
Sprienke.

Iris Martina, de voorzitter aan het woord:
Mijn naam is Iris Martina en ik ben sinds enkele jaren lid van de MR, enkele jaren als lid van de
oudergeleding en enkele jaren als voorzitter. Vanwege een verhuizing stop ik bij de MR van de
Sprienke.
Voor ouders is het soms moeilijk om zicht te hebben op het reilen en zeilen binnen de Sprienke, de
school is voor velen ver weg. De MR is een mooie manier om invloed te hebben op het onderwijs wat
uw zoon of dochter krijgt. Het heeft mij veel geleerd en we hebben als MR toch te maken gehad met
veel situaties waar we mede door ouders en leerkrachten goed hebben kunnen adviseren en ook ons
instemmingsrecht gebruikt. Door onderwezen te worden en zelf te onderwijzen. Dat is ook de rol van
ouders. Iets leren of geleerd worden is er in zo veel vormen.
Ik heb in die jaren op eigen wijze mijn rol kunnen vervullen, ik ben bij mezelf gebleven en heb
gewoon geprobeerd samen met anderen de belangen van kinderen en hun ouders zo goed mogelijk
te behartigen. Daar ben ik trots op. Het is een hele fijne groep mensen om mee samen te werken.
Ik heb geleerd gewoon te benoemen en te bevragen. Als ouder heb ik inzicht gekregen in het
besturen van een school die zo complex is als de Sprienke.
Het heeft mij nog meer geleerd te kijken naar de mogelijkheden, niet zo zeer te kijken naar de
beperkingen die wij op zoveel gebieden ondervinden. Maar wat kunnen we doen met alles wat we
hebben. We hebben allemaal iets om toe te voegen aan het geheel.
Leg de lat hoog, je kunt er altijd onderdoor. Maar ligt hij te laag. Dan blijven we struikelen.
4-daagse schoolweek:
In november is afdeling VSO van de Sprienke gestart met de 4-daagse schoolweek.
Binnen de Medezeggenschapsraad krijgen wij terug van ouders, verzorgers en collega’s van de
Sprienke, dat het zorgt voor rust en duidelijkheid. Het is een bewogen tijd. Elke dag zijn er collega’s
afwezig om verschillende redenen, zoals ziekte of het wachten op een testuitslag. Doordat nu elke
dag collega’s beschikbaar zijn om in te vallen kan op die manier het onderwijs vormgegeven worden
waar de leerlingen recht op hebben.
Tot nu toe is alleen de 4-daagse schoolweek ingezet in het VSO van de Sprienke.

De Deltaschool:
Binnen de Medezeggenschapsraad zijn wij op zoek naar ouders en verzorgers, die het leuk zouden
vinden om aan te sluiten bij de Medezeggenschapsraad. Het is belangrijk, dat alle partijen goed
worden vertegenwoordigd. Als lid van de Medezeggenschapsraad kunt u een positieve bijdrage
leveren aan de ontwikkeling van de school van uw zoon of dochter. U bent nauw betrokken bij
school, u kunt meepraten en –beslissen over het beleid, daarnaast heeft u meer contact met andere
ouders, het team en het bestuur van de school. Op dit moment zitten er geen ouders of verzorgers in
de Medezeggenschapsraad van de Deltaschool.
Op 11 november heeft de personeelsgeleding van de Deltaschool samen gezeten met de
Medezeggenschapsraad van de Tweern. De Medezeggenschapsraden van de Tweern en de
Deltaschool hebben met elkaar kennis gemaakt. De Deltaschool SO en SBO de Tweern zijn in een
vergevorderd stadium om een IKC+ te worden. In de vergadering is het plan van aanpak besproken
met beide Medezeggenschapsraden. In dit schooljaar komende beide Medezeggenschapsraden
nogmaals samen. Wanneer het IKC+ officieel is zullen de Medezeggenschapsraden samen gaan
vergaderen.
Promotiefilmpje MR:
Als Medezeggenschapsraad hadden wij onszelf graag even persoonlijk aan u voorgesteld tijdens de
jaarlijkse ouderavond in het begin van het schooljaar of door middel van een groepsfoto in deze
nieuwsbrief. Helaas kon dit door de Coronamaatregelen niet plaatsvinden. Binnen de
Medezeggenschapsraad zijn wij daarom bezig met het maken van een promotiefilmpje. In dit
promotiefilmpje willen wij u een indruk geven wie er in de Medezeggenschapsraad zitten, welke
taken wij uitvoeren, wat onze missie is en natuurlijk om u enthousiast te maken om bij de
Medezeggenschapsraad aan te sluiten. In het begin van het nieuwe jaar sturen wij dit filmpje naar u
toe.

