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MR-leden gezocht!
Wat vragen wij van u?
·         Interesse in schoolbeleid en schoolregels;
·         Affiniteit met vergaderen en het 
          voorbereiden van vergaderingen (lezen 
          van stukken);
·         Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen 
          (ongeveer 1x per 6 weken);
·         Een kritische én open houding. 

Lijkt het u wat om de MR te komen versterken?
Met deze oproep willen we ouders/verzorgers 
uitnodigen om zich verkiesbaar te stellen voor 
de MR. Mocht je vragen hebben over 
deze vacature, dan kun je contact opnemen 
met Jeroen Marsman, via e-mailadres: 
mr@haven48.meerwerf.nl

Wij rekenen op u, u bent als ouder toch betrokken 
bij de toekomst van uw kind(eren)?

Momenteel is in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school 
plaats voor een nieuw lid van de oudergeleding. De MR is op zoek 
naar een gemotiveerde ouder die zich beschikbaar wil stellen voor 
deze vacature. 

Wat is een MR?
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR praat 
mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het 
onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit 
van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de 
arbeidsomstandigheden. De MR is daarmee dus iets anders 
dan de oudervereniging, die het team ondersteuning biedt bij 
het organiseren van allerhande activiteiten op de school. 
De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar 
gekozen uit de ouders en uit de teamgeleding. 

MR Haven48
Bij ons op school bestaat de MR uit drie ouders en drie 
personeelsleden. Binnen de oudergeleding van de MR is 
plaats beschikbaar. 

Welke bevoegdheden heeft een MR?
De MR heeft een belangrijke rol binnen de organisatie. Bij veel 
beslissingen die het bestuur of de directie moeten nemen zijn 
ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. 
Dat moet gebeuren via de MR, zo is geregeld in de Wet 
Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Er zijn verschillende soorten beslissingen:
·         die waarover de MR eerst advies moet geven;
·         die waarvoor instemming van de MR vereist is;
·         die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft 
          te informeren.

MR-leden hebben recht op scholing, 
wat zowel over de regels en praktijk 
van medezeggenschap kan gaan als 
over onderhandelingen, strategie
en vergadertechnieken. Zo kunt u 
ook persoonlijk profijt hebben van 
extra training en vaardigheden.

Uiteraard blijven wij de richtlijnen omtrent 
COVID-19 volgen en zullen wij u tijdig 

informeren bij wijzigingen (onderstaande data 
kan hierdoor afwijken van de jaarplanner).

Schoolreis groep 5, 6A, 6B

Mini musical groep 7

17-06-2021

17-06-2021

Musical groep 8 22-06-2021

Feestdag, groep
1 tot en met 4

24-06-2021

Bijlage(n):
Schoolreis groep 7 30-06-2021

- Beslisboom d.d. 19-05-2021
In de beslisboom staat stapsgewijs een instructie 
waarmee u kunt bepalen of uw kind wel of niet 
naar school toe mag, volgens de richtlijnen van 
het RIVM.

Rapport 3 mee 01-07-2021

Margedag, 
groep 1 tot en met 8 vrij

02-07-2021

Inschrijven:
Laatste schooldag! 08-07-2021

In verband met de planning voor het komende 
schooljaar verzoeken wij u aan de directe door 
te geven welke kinderen uit uw gezin volgend 
schooljaar (2021-2022) op onze school komen.

Ouders die hun kind al hebben aangemeld voor 
volgend schooljaar, hoeven uiteraard niets meer 
in te vullen.

Margedag, 
groep 1 tot en met 8 vrij

09-07-2021

Zomervakantie
10-07-2021
tot en met
22-08-2021

Bericht Team Sportservice Den Helder,
Nationale BuitenspeeldagContactgegevens

Californiestraat 48
1781 GN Den Helder

0223 615 398
administratie

@haven48.meerwerf.nl

W: www.haven48.nl
F: https://nl-nl.facebook.com/

IKC-Haven48-400032316687698/

              ...

Binnenkort is het Nationale Buitenspeeldag!

Team Sportservice Den Helder organiseert op verschillende plekken in Den Helder verschillende sport en spelactiviteiten op 
woensdag 9 juni en vrijdag 11 juni. Zo kun je meedoen met: archery tag, kinball, spikeball, kanjam, subsoccer force, blazepods 
en smartgoals. De activiteiten worden begeleidt door buurtsportcoaches van Team Sportservice. 

Let op: je moet je van tevoren opgeven. Dit kan via deze link 
(zoek op: Nationale Buitenspeeldag en klik op de juiste datum/ tijd).

Locaties/ tijden:

Woensdag 09-06-2021

Schooten, Klimnet Torplaan             14:30 - 15:30 uur
Centrum, Lombokstraat                    16:15 - 17:15 uur

Vrijdag 11-06-2021

Julianadorp, veld Drooghe Bol         14:30 - 15:30 uur
Nieuw Den Helder, Cruyffcourt        16:15 - 17:15 uur



Schoolkamp 
schoolreis
en feestdag!

Schoolreisjes groep 5 tot en met 7 Schoolkamp groep 8
·         Donderdag 17 juni gaat groep 5 en groep 6 naar Outdoorpark SEC Almere!
·         Woensdag 30 juni gaat groep 7 naar hetzelfde park!

Medewerkers van het park verzorgen de begeleiding bij de activiteiten. 
Er staat een sportief en actief survivalprogramma voor ze klaar, volop 
uitdaging, maar plezier staat uiteraard voorop.

Groep 8 is van woensdag 2 juni tot en met vrijdag 4 juni op schoolkamp geweest, in 
Vakantiepark Ackersate.

We zijn heel blij dat het kamp voor deze groep door heeft kunnen gaan en dat we dit 
hebben kunnen regelen. 

De kinderen uit groep 8 hadden er ongelooflijk veel zin in en de meesters en juffen ook!

Feestdag groep 1 tot en met 4 BSO/ PSL Haven48
In verband met het aantal begeleiders die bij een schoolreis buiten de school 
voor de jongste kinderen nodig is, kiezen we dit jaar voor een feestdag in 
de buurt van de school op donderdag 24 juni. 

U ontvangt hierover nog aanvullende informatie van de groepsleerkracht 
van uw kind(eren). PSL Haven48 

In het kader van thema: 'Dit ben ik'. 
In dit thema staat het eigen lichaam 
centraal.

BSO haven48   

Tayrison vangt voor   

het eerst een vis!   


