
 

 

 

Beste ouder, 

Wat leerde de ouderraad van de voorbereidende MR-vergadering afgelopen maandag?  

1. Wat is MR? MR staat voor medezeggenschapsraad en bestaat uit twee ouders (Lynn van 

Anna, gr3 HB en Marc van Quentin, gr5) en twee leraren (Melissa en Marcel). MR-leden 

hebben een uitgebreide cursus gevolgd om het werk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren 

en ze blijven 3 jaar werken in de MR. Begin 2019 lopen de termijnen van de ouders af en zijn 

er weer nieuwe ouders nodig. 

2. Waarom een MR? MR is wettelijk verplicht; ze denken mee (adviesrecht) en beslissen mee 

(instemmingsrecht) over het beleid van school (onderwijskwaliteit) en de algemene gang van 

zaken (bv. schooltijden of de begroting). De MR-pagina op de BAS-site wordt  geactualiseerd 

en data van vergaderingen, agendapunten en notulen worden gedeeld, voor zover deze 

openbaar zijn.  

3. Wat doet MR niet? Het is een misvatting dat de ouders van de MR andere ouders actief op 

de hoogte moet houden van de besproken zaken en ze steeds om hun mening moet vragen. 

Vanuit hun eigen ervaring als ouder werken de MR-ouders zo objectief mogelijk samen met 

de MR-leraren om tot de beste besluiten voor de BAS te komen! Superfijn! 

Mag de school zomaar foto’s van mijn kind op de BAS-site plaatsen?  
Een oplettende ouder vroeg zich af of school wel rekening houdt met 
de verscherpte privacy-wetgeving, die vanaf 25 mei aanstaande in 
gaat. De ouderraad heeft van directrice Christine begrepen dat de 
school druk bezig is om vóór deze datum alle ouders opnieuw om 
toestemming te vragen voor het gebruik van (beeld)materiaal van 
hun kind. Vind je tot die tijd toch dat de ouderraad  foto’s van jouw 
kind niet mag gebruiken op de site of in de nieuwbrief? Stuur dan een 
mail naar or@amersfoordtschool.nl  En bewonder nu de 128 foto’s 
van het Paasontbijt op www. burgemeesteramersfoordtschool.nl    

 

Welke belangrijke dagen komen er aan?  

1. Maandag 16 april is de uiterste inleverdatum voor aanmelding 

voor de avondvierdaagse. De OR sponsort ook dit jaar weer  

de limonade en snacks en het welverdiende bloemetje!  

2. Vrijdag 20 april Koningsspelen (ochtend)  

 Draag oranje kleding en leer Fitlala op http://binnenstebuiten.koningsspelen.nl/kijk 

3. Vrijdag 20 april Circus Tique (namiddag) 

4. Donderdag 26 april school dicht i.v.m. studiedag 

5. Woensdag 23 mei Ouderavond (volgens jaarkalender school) 

6. Week van 28, 29, 30 en 31 mei avondvierdaagse 

7. Vrijdag 8 juni schoolreisje: om 9.00 uur vertrekken de bussen vanaf de Groene Zoom. 

Heeft u vragen, opmerkingen, tips voor de nieuwsbrief of ouderavond?  
Mail gerust naar or@amersfoordtschool.nl  Groeten van de OR, Marc, Mark, Belgin, Suzan, Ramona. 
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