
 

 

                        Mededelingen van de Vrije School Peelland  

                               

Agenda:   maandag 28 juni – vrijdag 2 juli 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

start kamp groep 8 

 

   

 

 

 

Vooruitblik komende weken   (inleveren kopij: woensdagmiddag tot 17.00 uur) 

maandag 5 juli – vrijdag 9 juli maandag 12 juli – vrijdag 16 juli 

start kamp groep 7 

 

woensdag 14 juli: bosreis oudste kleuters 

 
 

 

 

Aan alle kleuterouders 
 

Woensdag 14 juli staat het Bosreisje voor de oudste kleuters gepland. Dat is 

speciaal voor oudste kleuters die volgend schooljaar naar groep 3 gaan.  

Alle andere kleuters hebben op woensdag 14 juli geen school.  
 

De kleuterjuffen,  

Miriam, Mieke, Gerda, Martha en Sigi. 

 
 

Beste ouders/ verzorgers,  
 

De MR-zittingsperiode van Bram van der Plas is aan het einde van dit schooljaar verstreken. Bram zal zich niet 

herkiesbaar stellen voor een nieuwe zittingsperiode. We zullen zijn inzet, betrokkenheid, enthousiasme en 

gezelligheid gaan missen. 
 

Maar er is nu dus een plek vrij in de MR! Wij zijn daarom op zoek naar een betrokken en 

enthousiaste ouder/verzorger die plaats wil nemen in de oudergeleding van de MR. 

Denkt u dat u geschikt bent om mee te denken en volgt u graag het beleid van de school? 

Stel u dan kandidaat, uiterlijk op vrijdag 25 juni. 

U kunt hiervoor het kandidaatstellingsformulier gebruiken. Dit kunt u met een 

begeleidende brief hier vinden.  

Vul het in, sla het op en mail het uiterlijk vrijdag 25 juni naar: mr@vrijeschoolpeelland.nl 
 

Mocht u nog vragen hebben over de MR dan kunt u natuurlijk bij ondergetekende terecht of mailen naar 

mr@vrijeschoolpeelland.nl  
 

Met vriendelijke groet,  
 

Gerda Thijssen en Suzanne Mazairac 
 

 

Wat doet de MR eigenlijk? 

Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De MR is een orgaan 

gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR 

overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, besteding van middelen, 

de keuze van een lesmethode, verandering van klassenindeling, de veiligheid op school en ouderparticipatie. De wet schrijft voor 

op welke gebieden de directie en bestuur van de school de MR om advies en instemming moeten vragen. In het geval van advies 

mag de MR alleen haar mening geven. Instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De directie 

heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan, schoolbudget en regels op het gebied 

van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). 
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Versoepelingen coronamaatregelingen 

 

Zoals we tot nu toe grotendeels gedaan hebben, volgen we de adviezen van de 

overheid en GGD inzake de coronamaatregelen. 

Omdat het steeds beter gaat met vaccineren en daardoor de besmettingen 
blijven afnemen, heeft de overheid een reeks versoepelingen aangekondigd. Met 
het vervallen van een groot aantal contact beperkende maatregelen veranderen 
er een aantal adviezen richting scholen en dagverblijven. Wat deze maatregelen 
concreet voor onze school gaan betekenen laten we u begin van de volgende 

week middels een extra info weten. 

 

 

 

 

Beperkte toegang tot parkeerplaats op 8 juli 

 

Net als vorig jaar is er een diploma- uitreiking gepland op donderdag 8 juli van 

het Vakcollege Helmond. Daarvoor willen ze graag gebruik maken van de 

parkeerplaats grenzend aan onze school. Daar we een goede verstandhouding 

hebben met onze buurman, werken we hier graag aan mee. 

 

U kunt  ’s morgens nog wel nog gebruik maken van de parkeerplaats om uw kind 
af te zetten, maar u kunt uw auto niet parkeren. Het terrein wordt namelijk vanaf 

9:00 uur helemaal gebruikt om er een grote tent op te plaatsen. Dat betekent dat 

u bij het ophalen van uw kind, de auto op de andere parkeerplaats, bv.  bij het 

Jan Visser museum, kunt parkeren. 

 

Ook namens het Vakcollege dank voor uw begrip. 

  

  

 

 


