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Bijna vakantie 

Dit is de tweede 

Torenpraat van dit 

schooljaar. We staan op 

het punt om aan de 

Kerstvakantie te beginnen. 

Een tijd van samenzijn 

met vrienden en familie. 

De kinderen hebben de 

afgelopen periode hard 

gewerkt en hebben net als 

de collega’s wel zin in 

vakantie. 

 

Studiedag 8 december 
Op 8 december hebben we een extra studiedag gehad. We hebben op deze studiedag 

gesproken hoe de kinderen in de Taalunit vorig jaar zijn gestart. Ook hebben we nagedacht 

op welke manier de kinderen kunnen instromen in het regulier onderwijs als ze na de 

zomervakantie de Nederlandse taal voldoende spreken. Hier gaan we de komende weken 

nog mee verder. Ook hebben we op deze studiedag veel informatie gekregen over hoe je 

kinderen het Nederlands aanleert als tweede taal (NT2) en hoe je de woordenschat van 

kinderen vergroot.   

Van de ouderraad 
De ouderraad heeft de afgelopen weken heel hard 

gewerkt. De Sinterklaasviering was fantastisch. Op 

Parro hebben jullie de foto’s kunnen bewonderen. We 

hadden een geweldige show. De kinderen waren blij met de cadeautjes en er waren mooie 

supprises gemaakt door de kinderen van groep 7 en groep 8. 
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De school was mooi versierd met Sint en Kerstversiering. Sinterklaas wilde namelijk ook 

wel eens Kerst vieren. 



Na 5 december stonden de kerstbomen er dus al. Dat was fijn. De ouderraad heeft er weer 

voor gezorgd dat de school er sfeervol uitziet.   

 

 
 

We noemen nog een keer de leden van de ouderraad 

Kim, Marie-Louise (ouders ob)  

Chantal, Sylvia, Lita, Kim (ouders mb en ob). 

Cobi (juf ob) 

 

We willen opnieuw het belang van de vrijwillige ouderbijdrage benoemen. Alle kosten gaan 

omhoog, ook die van de ouderraad. Inmiddels hebben 74 van de 107 gezinnen de 

ouderbijdrage betaald. Dank daarvoor. Heb je nog niet betaald, dan vinden we het heel 

fijn als je nog een bijdrage wilt doen.   

 

Van de MR 
Ook de Medezeggenschapsraad (MR) is bij elkaar gekomen. De MR bestaat uit 

personeel en ouders. Zij beslissen o.a. mee over onderwijsinhoudelijke 

keuzes en over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. 

De MR heeft gesproken over de schoolgids, de jaarplanning, veiligheid en 

nieuwkomersonderwijs. Het jaarverslag van de MR vind je onderaan deze 

nieuwsbrief. 

 

De leden van de MR zijn: 

namens de ouders Kim Goethart en Lenneke Derks 

namens het personeel. Juf Victorine en juf Manon.   

Juf Elly sluit indien gewenst aan als adviseur van de MR 



Een afspraak maken met juf Elly 
 

Wilt u iets bespreken met de directie (juf Elly)? Loop dan even binnen of mail om een 

afspraak te maken. Juf Elly werkt op maandag om de week, dinsdag, woensdag, donderdag 

en vrijdag om de week. Het mailadres is info.toren@dewaarden.nl  

 

Welkom op school 
We hebben de volgende kinderen in de periode van 17 oktober tot 21 deember mogen 

verwelkomen op onze school: 

 

Rhys    Taal unit 

Sofia    Taal unit 

Hasan    MB unit 

Ala    OB unit 

 

 

Coronatesten 
We denken er misschien niet meer elke dag aan; 

Corona. Toch blijft het belangrijk om bij klachten te 

testen. In de komende dagen komen we met familie 

en vrienden bij elkaar. De kans om elkaar te 

besmetten blijft aanwezig. Het advies blijft om bij 

klachten een zelftest af te nemen. De leerlingen 

krijgen daarom donderdag 2 zelftesten mee naar huis.  

 

Kerstviering en Kerstmarkt 
22 december 

De leerlingen zijn as donderdag op de gewone tijd uit: 14.00 uur 

17.15 uur komen de leerlingen weer op school 

17.30 uur start Kerstdiner 

18.45 uur De kinderen worden opgehaald in de klassen voor de  

                Kerstmarkt 

20.00 uur einde Kerstmarkt  

  

 



Belangrijke data:    

23 december 2022: Kinderen zijn om 12.00 uur uit. Start van de Kerstvakantie 

9 januari 2023: Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij 

24 januari 2023: MR vergadering 

10 februari 2023: Leerlingen zijn om 12.00 uur uit. 

17 februari 2023:  Carnaval. De leerlingen zijn om 12.00 uur  Start Carnavalsvakantie 

18  t/m 26 februari: Voorjaarsvakantie 

27 februari 2023:   Studiedag  De leerlingen zijn vrij 

 

 

 

 

 

 

  



Jaarverslag MR (Medezeggenschapsraad) De Toren 2022  

  
Algemene informatie over de MR  
De MR heeft vijf rechten: het recht op overleg, het initiatiefrecht, het informatierecht, het 
adviesrecht en het instemmingsrecht. Deze rechten zijn verankerd in de Wet 
medezeggenschap op scholen (WMS) en zijn in principe voor elke school hetzelfde.  
  
In 2022 hebben we ons bezig gehouden met o.a. de volgende onderwerpen;  

• Eindtoets (van cito naar IEP);  
• Vrijwillige ouderbijdrage (in samenspraak met de OR);  
• BAC nieuwe schoolleider De Toren;  
• Verkeersveiligheid rondom de school;  
• Vast terugkerende onderwerpen uit het jaarplan;  
• Verkiezing MR.  

  

Eindtoets   
De MR heeft na overleg en een toelichting over de IEP (Inzicht Eigen Profiel) eindtoets 
heeft de MR ingestemd met een beleidsmatige verandering betreffende de eindtoets voor 
leerling in leerjaar 8 op De Toren. Zij maken sinds schooljaar 21/22 de IEP eindtoets i.p.v. 
de cito eindtoets.  
  
Vrijwillige ouderbijdrage  

In samenspraak met de OR (ouderraad) 
hebben we de mogelijkheden verkend om de vrijwillige ouderbijdrage anders in te richten. 
We streven ernaar dat alle ouders hierin kunnen bijdragen. We zijn ons ervan bewust dat 
het om een vrijwillige bijdrage gaat. We willen dat de OR over financiële middelen 
beschikt. Om zo alle leerlingen, tijdens speciale gelegenheden, iets lekkers of leuks te 
kunnen trakteren. In 2023 gaan we samen met de OR de vervolgstappen uitwerken.  
  



BAC (benoemingsadviescommissie)  
Vanwege de vacature voor een nieuwe schoolleider is de MR betrokken geweest bij 
onderstaand proces.  
Er is een profielschets m.b.t. een nieuw schoolleider opgesteld door team en MR.   
De BAC heeft gesprekken gevoerd met kandidaten voor de functie van schoolleider.  
In de BAC hadden de volgende personen zitting: 1 OMR (oudergeleding), 1 PMR 
(Personeelsgeleding) 1 HR (Human Resource) en 1 schoolleider van een andere school.  
De BAC brengt advies uit naar de bestuurder en deze neemt een beslissing.  
  
Verkeersveiligheid  

Dit kalenderjaar is er op regelmatige basis contact geweest met de 
verkeerskundige van gemeente Moerdijk. De terugkerende onderwerpen zijn:  

• De aanrijroute van en naar school;  
• Plaats Kiss & Ride zone;   
• Overzicht voor alle weggebruikers;  
• Mogelijkheden taxistandplaats i.v.m. leerlingenvervoer.  

Onze hoofdprioriteit is dat alle leerlingen veilig op school kunnen komen en naar huis 
kunnen gaan.  
Wegens problemen in de personele bezetting bij de gemeente Moerdijk is dit voorlopig 
gepauzeerd. De MR blijft actief contact onderhouden met de verkeerskundige.   
  
Jaarplan MR  
Een aantal onderwerpen keren vast terug tijdens de MR vergaderingen. Dit zijn 
onderwerpen waarover wij advies- of instemmingsrecht hebben. Voorbeelden hiervan zijn:  

• Formatie;  
• Personeelsbeleid;  
• Vakantierooster en studiedagen;  
• Begroting voor de school.  

  
Verkiezing MR  
Vanwege het vertrek van 1 OMR-lid hebben we verkiezingen uitgeschreven. Hierop is één 
reactie gekomen. Een stemming was niet nodig. Per schooljaar 22/23 heeft het nieuwe 
OMR-lid zitting genomen voor een periode van 3 jaar.  
  
Vooruitblik 22/23  
De MR bestaat uit de volgende leden:  
Lenneke Derks (OMR)  
Kim Verzandvoort (OMR)  
Manon de Bruyn (PMR)  
Victorine van Bijsteren Teulings (PMR)  
  
We bespreken de zaken die vanuit het jaarplan vast terugkerend zijn. We gaan verder met 
het anders inrichten van o.a. de vrijwillige ouderbijdrage in samenspraak met de OR en we 
blijven actief betrokken bij de verkeersveiligheid rondom De Toren.  
  
mr.toren@dewaarden.nl  
 


