MR- DA COSTA
WIE ZIJN WE EN WAT DOEN WE?
SCHOOLJAAR 2020 - 2021

MARGOT VAN DER SLUIS
MOEDER VAN OTTO (GROEP 5) EN PEPIJN (GROEP 2)

CONTACT:

mr.dacostaschool@proceon.nl

LEDEN:
MARGOT
MARTIJN
JUF JOYCE (GR 3/4)
JUF CONNY (GR 1)

Zoals elke school binnen Scholengroep Proceon
heeft de Da Costaschool een
medezeggenschapsraad (MR). De MR mag
adviseren en soms ook meebeslissen over het
beleid en richting van de school. Denk hierbij aan de
invulling van de schoolgids, de hoogte van de
ouderbijdrage en de aanstelling van de schoolleiding.
De MR vergadert 5 keer per jaar over schoolbrede
onderwerpen die er op dat moment spelen, zoals het
jaarplan, groepsindelingen en de jaarbegroting.
Als u een vraag heeft aan of over de MR kunt u een
e-mail sturen of u kunt natuurlijk een van de MR
leden direct benaderen.
Scholengroep Proceon, waar wij onderdeel van zijn,
heeft ook een eigen raad. De Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR). Deze GMR
vertegenwoordigt alle Proceon basisscholen. Op dit
moment zijn ze nog op zoek naar nieuwe leden. Als u
geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen via
gmr@proceon.nl of met Fred Butje via
dacosta@proceon.nl

MARTIJN FOKKEN
VADER VAN WIESKE (GROEP 2)

KLASSENOUDERS- DA COSTA
WAT DOEN WE?
SCHOOLJAAR 2020 - 2021

Als klassenouders ben je nauw betrokken bij de klas. Dat kan alleen, maar
ook samen met een andere ouder uit de groep. Je onderhoudt contact
met leerkracht en ouders als er uitjes gepland staan en probeert bij
activiteiten begeleiding te regelen. Zelf ben je natuurlijk ook altijd
welkom om iets extra’s in de klas te doen. Bij de kleutergroepen is de
hulp het hardste nodig. Ontzettend leuk, want daardoor leer je alle
kinderen uit de klas wat beter kennen, en andersom natuurlijk! Bedenk
goed, onze kids zitten maar één keer op de basisschool, hoe leuk is het
om daar betrokken bij te zijn?!
Groetjes,
Chantal (moeder van Joey) en Patricia (moeder van Joëll) uit groep 5.
We zijn nog op zoek naar een klassenouder voor de groepen 1 en 2. Bent
je enthousiast geworden? Geef u dan nu op bij de leerkracht.

KLANKBORDGROEP - DA COSTA

WAT DOEN WE?

Een initiatief vanuit de MR is de klankbordgroep.
De klankbordgroep bestaat uit de klassenouders. Deze
klankbordgroep is een schakel tussen de ouders en de MR/schoolleiding.
Zo willen wij er voor zorgen dat vragen en ideeën die er bij ouders leven
makkelijk hun weg vinden naar de schoolleiding. We proberen
twee keer per jaar samen te komen met de klankbordgroep. Over de
verdere invulling zullen wij de klassenouders informeren.

