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Beste ouders/ verzorgers,  
Hierbij onze tweede nieuwsbrief. Bedoeld om jullie te informeren over wat wij 
als MR allemaal doen, maar ook onze zichtbaarheid te vergroten.  
 

Even voorstellen 

Elke nieuwsbrief stelt een ouder en een leerkracht zich aan jullie voor. Dit keer 

de beurt aan Marjolein van der Stoep (leerkracht) en Judith Tollig (ouder).  

 

 
Marjolein: 

Mijn naam is Marjolein van der Stoep. Ben werkzaam op de 
Christoffelschool als leerkracht van groep7. Ik ben ook lid 
vanuit de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad 
sinds vorig schooljaar. Ik vind het interessant om samen met 
ouders mee te denken over het vorm geven van ons 
onderwijs. De inbreng van de ouders is denk ik heel 
waardevol, want tenslotte willen we allemaal het beste voor 
de kinderen. Door dit met elkaar te doen kunnen we van en met elkaar leren. 

 

Judith: 

Hallo, ik ben Judith Tollig, mama van Guusje uit groep 8 en 

Lieuwe uit groep 4. Inmiddels ruim twee jaar lid van de 

MR. Als lid van de MR kun je niet alleen meedenken over 

de koers en het beleid van de school, maar leer je ook veel. 

Je krijgt een veel beter beeld van de onderwijsaanpak van 

de school maar ook van de doelen die de school op langere 

termijn wil behalen. Ik hoop de betrokkenheid van ouders 

bij belangrijke onderwerpen, zoals schooltijden, te 

stimuleren. Door onder andere een goede communicatie 

met andere ouders. Alle input is welkom, dus spreek ons 

gerust aan. 
 



 
In de vergadering van november afgelopen vergadering zijn o.a. de volgende 
punten aan bod gekomen:  
  

 Werkdruk leerkrachten  
Zoals in de vorige nieuwsbrief al verteld, steunt de MR de stakingsactie. De MR 
is van mening dat de werkdruk in relatie tot de grote klassen op school serieuze 
aandacht moet krijgen. Ze hebben dit bij de GMR* onder de aandacht gebracht 
middels een memo. Echter de GMR geeft aan dat zij hierin geen oplossing 
kunnen bieden omdat SkOzOK al onder de landelijke norm zit. De MR wil deze 
boodschap nogmaals informeel delen met de voorzitter van de GMR.  
*GMR= Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. In de GMR worden dingen besproken 
op bestuurlijk niveau, SKOzOK breed. 

 

 Koelkast voor gekoelde dranken bij TSO 
Tijdens de vorige MR vergadering is via een ingezonden brief een aantal vragen 
aan de TSO (Kinderstad) gesteld. Een van die vragen ging over de mogelijkheid 
om kinderen gekoeld drinken mee te geven die ze tijdens de TSO kunnen 
opdrinken. Kinderstad heeft hier gehoor aan gegeven en gaat daarom een 
koelkast regelen.  
De school gaat de andere vragen waarop we nog geen antwoord kregen, zoals 
het doorlopen van het proces omtrent tariefsverhoging, nog eens extra onder 
de aandacht brengen. 

 

 SOP, het School Ontwikkelingsplan.   
In het SOP laat de school zien welke doelstellingen en ontwikkelpunten de 
school dit jaar heeft. De drie pijlers waar de school zich dit jaar op richt zijn: 

- Leren, leren; waarin het draait om het laten ontdekken van de eigen 
talenten, terugkijken op resultaten en het bevorderen van actief leren 
en samenwerken. 

- Slimmer organiseren; waarin we verbinding maken tussen mensen, 
gebruik maken van elkaars expertise en het bedrijfsleven betrekken 
bij ons onderwijs. 

- Versterken partnerschap met ouders. 
 
Elke pijler is uitgewerkt in resultaten en activiteiten. Deze worden geëvalueerd 
door school maar ook in het MR overleg. De MR kan concluderen dat de school 
goed op koers ligt, maar vraagt zich af of het aantal benoemde activiteiten niet 
te veel is. Daarnaast adviseert de MR om resultaten te communiceren met 
ouders om de betrokkenheid en partnerschap te versterken. 
 



 Tevredenheidsmeting 
Zoals bekend voert de Christoffelschool jaarlijks een tevredenheidsonderzoek 
uit onder ouders en onder leerlingen. De MR is trots op de positieve resultaten 
van dit onderzoek. Zowel de leerlingen als ouders zijn positief over en tevreden 
met de Christoffel. Maar uiteraard zijn er ook verbeterpunten. Zo hebben 
ouders aangegeven dat de MR zichtbaarder moet zijn. Wij hopen dat we met 
deze nieuwsbrief al een stap in de goede richting hebben gezet. 

 
De resultaten van het onderzoek worden binnenkort door school met jullie 
gecommuniceerd. 

 

 Schooltijden 
De leerkrachten en directie van onze school hebben behoefte om te kijken naar 
mogelijke nieuwe schooltijden. De school heeft duidelijke wensen bij de MR 
aangegeven. Samen willen zij nu ook de behoefte van de ouders en leerlingen 
gaan onderzoeken op dit onderwerp. Drie ouders vanuit de MR gaan dit 
onderzoek met de directie van school opzetten. We houden jullie uiteraard op 
de hoogte van dit belangrijke onderwerp. 
 
Meer info op de website 
Wil je lezen wat er nog meer allemaal besproken is, dan kun je de notulen op 
de website lezen. https://www.christoffelwaalre.nl/voor-
ouders/medezeggenschapsraad/  
  
U bent welkom! 
De volgende MR vergadering staat gepland op  woensdag 24 januari 2018 om 
19:30uur. De vergaderingen zijn openbaar, dus mocht je interesse hebben dan 
zien we je graag!  
 
Lid worden? 
Als MR lid raak je op een interessante manier betrokken bij alles wat er op de 
basisschool van je kinderen gebeurt. Lijkt het je ook leuk om lid te worden? 
Reageer dan even via e-mail: mrchristoffelschool@skozo.nl  Voor het volgend 
schooljaar zoeken we namelijk weer een nieuwe ouder in de MR.  
 
Fijne feestdagen 
Namens alle leden van de MR wensen wij alle 
leerkrachten, ouders en kinderen alvast een heerlijke 
kerstvakantie en fijne, gezellige feestdagen! En natuurlijk 
alle geluk voor het nieuwe jaar! 
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