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We zijn nu ook te volgen via Facebook Sport IKC Het Startblok 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Verkeersexamen 
Alle kinderen van groep 7 hebben het theorie examen gedaan. Op 31 maart hebben de 
kinderen het theoriedeel gehad en is iedereen geslaagd. Gefeliciteerd! 
  

Koningsspelen  
Aanstaande vrijdag 23 april staat onze school in het teken van de Koningsspelen. Dit jaar is 
het anders dan voorgaande jaren, vanwege de Corona-maatregelen. We maken er natuurlijk 
een super gezellig en sportieve dag van! 
 
Om het ‘oranje-gevoel’ aan te wakkeren, mogen alle kinderen (en leerkrachten) die dat 
willen iets oranjes aantrekken, denk bijvoorbeeld aan: hoeden, sjaals, petten, shirt, etc. 
 
We hopen op een zonnige en sportieve dag! 
 
Nieuwkomers op school  
Vanaf maart en april kwamen de volgende leerlingen bij ons op school: 
in groep 1/2D:  Amir Erdogu, Dreginyo Esajas, Tishana Fernand, Amber Saarloos, Jason 
Jansen, Emmi te Selle, Kabiel Habtom, Ise Hendriks, Kyan Yakubi 
   

                                                                                                                                  Welkom allemaal! 
 
 
Wij wensen jullie een fijne tijd op Sport IKC Het Startblok 

      
Agenda   
Vrijdag  23 april  Eind van de dag: Start meivakantie groep 1 t/m 8      
Maandag  10 mei   Weer naar school 
Woensdag 12 mei   Hoofdluiscontrole 
Donderdag en Vrijdag  13/14 mei      Hemelvaartsdag groep 1 t/m 8 vrij 
Maandag         24 mei                           2e Pinksterdag groep 1 t/m 8 vrij 
Vrijdag  28 mei   Sportdag? 
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MR-lid gezocht!  
Welke ouder/verzorger zou graag als MR-lid aan de slag willen gaan? 
Net als iedere school in Nederland, kent Sport IKC Het Startblok een 
Medezeggenschapsraad (MR). Hierin zijn zowel leerkrachten als ouders 
vertegenwoordigd. De MR bestaat uit 6 leden: 3 personeelsleden en 3 ouders. Dit 
jaar stopt Bianca Kruizinga vanwege verhuizing. Wij willen haar ontzettend 
bedanken voor haar inzet en enthousiasme! Dit betekent dat er een vacature komt in de 
oudergeleding.  
 
Wat is een MR? 
In de MR praat en besluit u mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te 
maken hebben. Samen met de directie draagt de MR bij aan de kwaliteit van het onderwijs.  
 
Welke bevoegdheden heeft de MR? 
1. Ten eerste functioneert de MR als sparringpartner voor het team en de directie; de MR denkt 
kritisch, maar opbouwend. Als MR-lid ben je oplossingsgericht en kan je onderwerpen objectief zien 
en bespreken. Dit is het moment dat de MR met ideeën en suggesties kan komen.  
2. Ten tweede heeft zij medezeggenschap bij bepaalde onderwerpen. Deze zijn bij wet vastgelegd en 
variëren van meedenken, advies geven tot instemmingsrecht. Dit is per onderwerp verschillend. 
3. Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de school en de 
kinderen van belang zijn. Kortom: lid zijn van de MR geeft u de gelegenheid mee te denken en uw 
mening te geven over wat er op de school van uw kind gebeurt. 
4. Betrokkenheid bij en interesse in wat er op school speelt is zeer belangrijk. Het belang van de 
school en iedere leerling voorop kunnen zetten en zodoende schoolbreed kunnen kijken, staat 
voorop in deze functie. 
5. Goed contact onderhouden met de achterban om te signaleren wat op de vergadering besproken 
zou moeten worden.  
6. Professionele houding. Dit betekent voorbereiding door vergaderstukken te lezen en een actieve 
bijdrage te leveren aan vergaderingen. 
 
Wie komen in aanmerking? 
Iedere ouder/verzorger van een leerling op Sport IKC Het Startblok kan zich kandidaat stellen voor de 
oudergeleding van de MR. Uit ervaring blijkt dat onderstaande eigenschappen/vaardigheden een 
onmisbare rol vervullen:  
- Gedreven om samen met de school beleid vorm te geven. 
- Betrouwbaar en transparant. 
- Het goed kunnen functioneren binnen een team, waarbij initiatief tonen en een objectief 
oplossingsgerichte aanpak hebben belangrijke factoren zijn. 
 
Wat is de procedure? 
Op dit moment is er één vacature in de oudergeleding. Als meerdere ouders/verzorgers zich 
aanmelden, dan zullen er verkiezingen worden gehouden. Mocht u interesse hebben, graag een foto 
en een stukje tekst over ‘waarom u graag zitting wilt nemen in de MR’. U kunt tot uiterlijk 21 mei 
2021 (mr@sportikc-hetstartblok.nl) uw interesse kenbaar maken. 
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Prikbord 
 

 
 

Het team van Sport IKC het Startblok wenst 
iedereen een fijne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


