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Belangrijke data
Maandag 27 juni studiedag team
Dinsdag 28 juni eindfeest
Vrijdag 1 juli afscheid Freek
Woensdag 6 juli afscheid Marlies
Maandag 4 juli eindtoneel groep 8
Vrijdag 8 juli laatste schooldag, kinderen zijn om 12.00 uit

Redenen voor verlof
Het valt mij op dat er regelmatig ouders bij mij komen voor een verlofaanvraag. Hier is een duidelijke
regelgeving voor. Deze staat ook vermeld in de schoolgids.
Hieronder zal ik uiteenzetten wat de criteria zijn voor het toekennen van verlof;
-

Verhuizing
Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad.
12 ½-, 40- en 50- jarig ambtsjubileum van ouders en grootouders.
Als uw kind plichten vervult die voortvloeien uit godsdienst/ levensovertuiging.
Ernstige ziekte van ouder(s), bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in
overleg met de directeur.
Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad, de tweede, de derde en vierde
graad
Verlof vanwege door school noodzakelijk geachte therapie welke niet op school plaats kan
vinden.
Verlof, vanwege, naar het oordeel van de directeur, belangrijke redenen.
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Criteria om vakantie onder schooltijd goed te keuren zijn;
-

-

Als het gezin in geen van de schoolvakanties (dus zowel niet in de zomer-, herfst-,
kerstvakantie als tijdens een van de andere vakantieperiodes) in één schooljaar 2 weken
aansluitend met vakantie kan.
De extra vakantie valt niet in de eerste twee weken van het schooljaar.

Mocht er sprake zijn van ongeoorloofd verzuim of mocht de school het vermoeden hebben van
ongeoorloofd verzuim, zijn wij verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

Afscheid Freek
Vrijdag 1 juli neemt Freek afscheid van de kinderen tijdens de weeksluiting. Mocht u daarbij willen
zijn, bent u van harte welkom. Anders kunt u ook om 14.00 nog van Freek afscheid nemen. Een groep
ouders zorgt ervoor dat de kinderen iets voor Freek gaan maken. Zij pakken dit op samen met de
stamgroepleiders.

Afscheid Marlies
In de brief, die jullie vanuit het bestuur hebben gekregen, staat beschreven dat Marlies na de
zomervakantie op een andere school gaat werken.
Maar wij laten haar natuurlijk niet zomaar gaan en willen heel graag met jullie afscheid van haar
nemen. Ook Marlies heeft aangegeven graag afscheid van de kinderen en ouders te willen nemen.
Daarom nodigen wij jullie uit voor het afscheid van Marlies. Dit afscheid zal plaats vinden op
woensdag 6 juli van 16.00 tot 17.30 in de Pekingtuin.
Wij hopen u daar te ontmoeten.

Uitval gym
Zoals u gemerkt heeft, gaan de gymlessen van Charro de laatste tijd niet door. Charro is langdurig
ziek en daardoor worden de gymlessen, daar waar mogelijk is, gegeven door de leerkrachten. Helaas
zijn de invallers voor gym niet te vinden op het moment.

Groepsbezetting
Van meerdere ouders hebben wij vragen gekregen over de groepsbezetting en de groepsindeling. Met het
gehele team hebben wij gekeken wat de beste bezetting is. Daarbij spelen vele factoren een rol. We kijken naar
de kinderen, maar ook naar de wensen van de leerkrachten. Wij zijn, als team, van mening dat dit de beste
keuze is.

Volgende week zullen wij in het Montininieuws een foto plaatsen met daaronder de namen van alle
teamleden. Dan kunt u makkelijker zien wie de juf/meester van uw kind wordt volgend jaar.
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Vanuit de MR
Beste ouders,
Ook wij willen u graag informeren waar de Medezeggenschapsraad (MR) de afgelopen tijd mee bezig
is geweest. Normaliter vergaderen wij 6-8x per jaar maar dit schooljaar zijn we veel bijeengekomen
om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen de Montini, om mee te denken en een
stem te hebben.
Zo hebben wij ons de afgelopen maand gebogen over de formatie. Daarnaast de planning en inzet
van de studiedagen. Nu kijken wij onder andere mee naar de financiën en hebben wij een stem over
de inzet van de NPO-gelden.
In de zoektocht naar een interim-directeur hebben wij een rol gespeeld. De voorzitter heeft
plaatsgenomen in de benoemingsadviescommissie en wij zijn heel blij dat Milou snel gestart is. Wij
hebben goed contact met Milou en worden regelmatig bijgepraat over de plannen rondom het
verbetertraject. Hierin is ons doel om geïnformeerd te blijven, mee te denken én ook kritisch te
blijven. Zo lezen wij mee en geven wij feedback over de opzet van het verbeterplan.
Voorts hebben we overleg met de intern begeleider om de nieuwe zorgstructuur verder te
ontwikkelen en vorm te geven.
Het is belangrijk om te weten dat wij aankomend schooljaar nauwlettend betrokken zullen zijn bij de
ontwikkelingen op school. Naast onze reguliere MR vergaderingen hebben wij maandelijks een extra
overleg ingepland met Milou om op de hoogte te blijven van de voortgang van het verbeterplan.
Wij realiseren ons dat wij niet altijd goed zichtbaar zijn en dat ouders behoefte hebben aan meer
informatie. Fijn dat we tijdens de ouderavond van 16 juni zoveel suggesties en ideeën hebben
ontvangen om dit te veranderen. Aankomende week is er een MR vergadering en hebben we dit op
de agenda gezet. Wij komen hier dus zeker op terug. In de tussentijd horen wij heel graag wat er
speelt dus als je input wilt geven, dus spreek ons aan of mail ons dan gerust op mr@montinischool.nl
Groeten namens de hele MR

Fijn weekend!
Met vriendelijke groet,
Mede namens het team,
Milou van Wensen
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