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Beste ouders/ verzorgers,  
Het schooljaar dendert weer voorbij. We hebben de feestdagen achter de rug 
en carnaval staat weer voor de deur. Hierbij al weer onze derde nieuwsbrief.  
 

Even voorstellen 

Dit keer de beurt aan Malaika Voermans (leerkracht) en Susanne Buuts (ouder).  

 
Hallo, mijn naam is Susanne Buuts. Mama van Eefje 
(groep 3B) en Sam, hij komt eind mei naar groep 1. Ik 
werk bij Combinatie Jeugdzorg in Eindhoven in de functie 
mentor AMV. In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met 
sporten, lezen, op stap met mijn gezin, familie en 
vrienden. Binnen de MR krijg ik inzicht in wat zich 
allemaal af speelt binnen de Christoffelschool. En daar 
komt best wel wat bij kijken! Wat heel waardevol is voor 
school is de betrokkenheid van ouders. Meedenken, mee 
helpen. Ouders met vragen of ideeën zijn altijd welkom 
bij de MR, spreek ons gerust aan of neem eens deel aan 
de MR vergadering: deze zijn openbaar. 
 
Mijn naam is Malaïka Voermans. Sinds 2006 werk ik op 
de Christoffelschool. Ik ben de juf van groep 6b op 
maandag, donderdag en vrijdag  en ik vervang juf Rosie 
met de begeleiding van leerlingen tot eind februari op 
dinsdag. Ik ben  lid van de personeelsgeleding van de 
medezeggenschapsraad sinds 2015. Ik vind het 
interessant om samen met ouders mee te denken over 
de kwaliteit van ons onderwijs en mijn collega’s te 
kunnen vertegenwoordigen tijdens de vergaderingen. 
Regelmatig bezoek ik ook de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschap Vergaderingen van ons bestuur SKOzoK.  
Samen met elkaar het beste voor de volwassenen van de toekomst! 
 



Vanuit de vergadering van januari informeren we jullie over de volgende 
onderwerpen:   
  

 Werkdruk leerkrachten  
De kwaliteit van het onderwijs op onze school is erg goed, en dat willen we zo 
houden. Het mag niet onder druk te komen staan. De MR is daarom van 
mening dat de werkdruk in relatie tot de grote klassen op school serieuze 
aandacht moet blijven krijgen. Een van de leden van de MR blijft hiervoor 
aandacht vragen, onder andere bij de GMR en SKOzoK. 
 

 Ondersteuningsplan  
De Wet Passend Onderwijs is al een aantal jaren van kracht. Met Passend 
Onderwijs streven we naar een zo passend mogelijke onderwijsplek voor alle 
leerlingen, dus ook voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 
SKOzoK heeft zorgplicht voor al onze leerlingen. Wanneer een leerling extra 
ondersteuning nodig heeft, is het onze plicht om te streven naar een zo 
passend mogelijk onderwijsaanbod. De ondersteuningsmogelijkheden die we 
kunnen bieden, zijn vastgelegd in het ondersteuningsprofiel.  Ook SKOzoK heeft 
een eigen ondersteuningsplan. Dit document vormt de kaders voor de SKOzoK 
scholen waarbinnen we de ondersteuning voor alle leerlingen organiseren. De 
Christoffelschool zelf zorgt voor een eigen specifieke invulling.  
 
Voor veel ouders is het nog onduidelijk waar ze terecht kunnen als zij denken 
dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft.  
Op advies van de MR zal de Christoffelschool haar aanpak op dit gebied 
begrijpelijk en duidelijk weergeven. In een duidelijk schema, met uitleg van 
onbekende termen. Zodat je als ouder precies weet welke weg je moet 
bewandelen als je denkt dat je kind extra ondersteuning nodig heeft.  
We gaan hier samen  met school mee aan de slag zodat de school dit op korte 
termijn kan presenteren aan jullie.  

 

  Schooltijden 
Zoals jullie hebben gelezen in de nieuwsbrief van school en de mail van de 

op de agenda. De leerkrachten directie, staat het onderwerp schooltijden hoog 
en directie van onze school hebben behoefte om te kijken naar mogelijke 
nieuwe schooltijden. De MR heeft instemmingsrecht op dit onderwerp en we 
willen daarom natuurlijk jullie, onze achterban, raadplegen. De eerste stap die 
we samen met school nemen is de informatieavond. Wij hopen dat er zoveel 
mogelijk ouders kunnen komen. Door zo’n informatiebijeenkomst leer je meer 



over de achtergronden, mogelijkheden en gevolgen van het eventueel 
aanpassen van de schooltijden. Dus kom allemaal op 21 februari om 19.30 uur.  
Na deze bijeenkomst starten we met een onderzoek om jullie meningen en 
wensen te peilen. En we organiseren een inloopspreekuur voor extra vragen of 
onduidelijkheden.  
 
Meer info op de website 
Wil je meer informatie over de MR en wat we allemaal doen, ga dan naar de 
Christoffel website: https://www.christoffelwaalre.nl/voor-
ouders/medezeggenschapsraad/  
  
U bent welkom! 
De volgende MR vergadering staat gepland op  12 maart 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@skozok.nl  Voor het volgend 
schooljaar zoeken we namelijk weer een nieuwe ouder in de MR.  
 
Fijne carnaval/vakantie 
Namens alle leden van de MR wensen wij iedereen een gezellige carnaval en 
een fijne vakantie.  
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