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Nieuwsflits 14 

  
   

  
            21 april 2021  
  

   
Agenda  
 

Datum Onderwerp Voor wie? 

23 april Onderwijs tot 
12.00 uur 

Groep 2 t/m 8 zijn om 
12.00 uur vrij 

26 april Studiedag Voor leerkrachten. 
Leerlingen zijn vrij van 
school. 

27 april Koningsdag Leerlingen en 
leerkrachten zijn vrij van 
school. 

30 april Onderwijs tot 
12.00 uur, dan 
vakantie tot 17 mei 

Groep 2 t/m 8 zijn om 
12.00 uur vrij 

 
 
1. Geen achterstanden voor onze school 
2. Vacature penningmeester oudervereniging 
3. Vacature medezeggenschapsraad  
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1. Geen achterstanden voor onze school 

Het zal je gebeuren. Al weken zijn er veel berichten in het 
nieuws over de staat van het (basis)onderwijs: te lage adviezen, 
slechte rekenresultaten en enorme corona-achterstanden. En dan 
komt de intern begeleider met de landelijk genormeerde 
resultaten van de school. “Kijk eens Joris, ze hebben het 
fantastisch gedaan!”. Stabiele adviezen, geen achterstanden, 
wel wéér scores boven het landelijk gemiddelde, ruim boven 
onze hogere schoolstandaarden, passend bij onze leerlingen. 
Leve de leerkrachten, de papa’s, mama’s en verzorgers die 
geholpen hebben bij het onderwijs, ook ‘op afstand’. Dat wat 
opvalt bij de toetsen uit het CITO leerlingvolgsysteem, gaan we 
ook nu gewoon weer bijschaven de aankomende periode, zoals 
ieder jaar, zonder de paniek uit het nieuws. 
 

2. Vacature penningmeester oudervereniging (OV) 
Wil je een bijdrage leveren aan de oudervereniging en heb je 
affiniteit met financiën? Dan zijn we op zoek naar jou! Voor de 
Oudervereniging zijn we namelijk per volgend schooljaar op zoek 
naar een nieuwe penningmeester. 
Wat houdt dit precies in? 
Als penningmeester sluit je aan bij vergaderingen van de 
oudervereniging. 
Je draagt zorg voor het verwerken en administreren van alle 
declaraties. 
Daarnaast zorg je jaarlijks voor het innen van de ouderbijdrage 
(met de daarbij behorende afhandeling). 
Tot slot maak het financieel jaar overzicht en sluit je een 
schooljaar af met een eind overzicht en begroting voor het 
daaropvolgende schooljaar. 
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Graag horen we als er interesse is en als er vragen zijn, stel ze 
gerust via ons e-mailadres ov@dekomeetmalden.nl  
 

3. Vacature medezeggenschapsraad (MR) 
De medezeggenschapsraad van basisschool de Komeet is een 
betrokken, constructief meedenkende groep ouders en 
leerkrachten. Zij komen ongeveer zes keer per jaar (online) 
samen en overleggen met de directie over plannen op 
schoolniveau. De MR heeft instemmings- en adviesrecht, zoals 
onlangs bij het wijzigen van de schooltijden. Aan het einde van 
dit schooljaar komt er één van de drie plekken beschikbaar bij de 
oudergeleding. Wilt u als ouder meer weten over de 
medezeggenschapsraad en heeft u interesse om uw steentje bij 
te dragen aan het onderwijs aan de leerlingen? Stuur dan een e-
mail naar mr@dekomeetmalden.nl  
op www.dekomeetmalden.nl kunt u meer informatie vinden over 
de medezeggenschapsraad onder de knop “actieve ouders”. 
 

 
Met vriendelijke groet,  
de meesters en juffen van basisschool de Komeet 
 
 
Ingezonden stukken en vorige Nieuwsflitsen lezen? Klik dan hier! 
 

- Beleefkeuken,  
- GGD: Ieder kind zijn eigen ontwikkeling,  
- Jongerenwerk Online programma,  
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