
 

Vacature Ondersteuningsplanraad 
Betreft MR-en van de scholen in het 
samenwerkingsverband   
Veld Vaart en Vecht 
 
Leden  
Elk samenwerkingsverband heeft 
een ondersteuningsplanraad (OPR). Dat is voor het Samenwerkingsverband Veld, 
Vaart en Vecht een raad van ouders en personeel van de scholen.  
De leden van de OPR worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van 
de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet 
noodzakelijk uit één van die raden afkomstig te zijn.  
 
Opdracht  
De OPR bekijkt de plannen en het beleid van het Samenwerkingsverband kritisch 
en denkt hierin mee. De OPR heeft instemmingsrecht bij vaststelling of wijziging 
van het ondersteuningsplan. 
 
Leden  
De OPR bestaat uit 10 leden. Het samenwerkingsverband VV&V bestaat uit vier 
afdelingen. Uit elke afdeling komt een ouder en een leerkracht. Daarnaast zijn 
een ouder en een leerkracht uit het SO/SBO vertegenwoordigd in de OPR.  
 
Vacature  
Voor de oudergeleding bestaan vacatures.  
We hopen dat er ouders zijn die, vanuit hun betrokkenheid bij de zorg voor 
kinderen, willen deelnemen aan deze mooie organisatie waarin we samen 
tegemoet willen komen aan de onderwijsbehoeften van onze kinderen.   
  
Medezeggenschapsraden die een kandidaat voor de oudergeleding voordragen 
kunnen dit doorgeven aan Albert Joosten (voorzitter): 
a.joosten@johanseckelommen.nl  
 

Draaiboek Onderwijs en Corona 
We kunnen opnieuw te maken krijgen met een opleving van het 
coronavirus. Het ministerie van OCW heeft dan ook met 
onderwijsorganisaties een plan gemaakt om daarop voorbereid 
te zijn: het sectorplan corona. Voor de eigen scholen / 
scholengroep hebben we dit vertaald naar een draaiboek 
“Aanpak Covid-19, funderend onderwijs”. 
Per scenario wordt in het draaiboek weergegeven wat wij als 

school doen in die betreffende situatie. 
 
Het draaiboek is opgesteld met instemming van het team en de (P)MR en staat 
binnenkort op de schoolsite onder “Overige informatie -> Funderend Onderwijs 
Covid 19”. 

In de agenda 
 
5 december  
Sinterklaasviering 
 
10 december 
Oud papier 
 
20 december 
Kerstbakjes maken 
 
21 december 
Kerstdiner 
 
23 december 
12:00 uur kerstvakantie 
 
26 december t/m 6 januari 
Kerstvakantie 
 
12 januari 
Nieuwsbrief 5 
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Vanuit de MR 
Beste ouders, 
 
Belangrijkste punten van de laatste vergadering 
Op maandag 28 november 2022 is de MR bij elkaar geweest. Hieronder enkele punten die op deze vergadering 
zijn besproken:  
 
- Er worden gesprekken gevoerd over de verschillende scenario’s met betrekking tot het nieuwe 
schoolgebouw. Wij wachten af welke beslissingen er worden gemaakt. Het vraagstuk is of er een MFC of 
krachtpand komt. Afhankelijk daarvan kunnen wij als MR kijken welke positie wij kunnen innemen. Wij worden 
goed geïnformeerd en proberen aan de voorkant te blijven.  
- De directie is bezig met de schoolbegroting en het schooljaarplan voor het komende jaar. De 
aandachtspunten worden besproken met het team en daarna met de MR.  
 
 
MR leden 
Martin Eggens (voorzitter & oudergeleiding) 
Michiel Oving (oudergeleiding) 
Carolien Kremers (personeelsgeleiding) 
Simone Assen (secretaris & personeelsgeleiding) 
 
In het kort komt het erop neer dat wij instemming, advies -en informatierecht hebben voor school brede zaken, 
met name op onderwerpen waar het de ouders aangaat. 
Houd je iets bezig en twijfel je of je daarvoor bij ons moet zijn, schroom niet en neem gerust contact met ons 
op. We kunnen ook altijd met je meedenken. Want samen zetten we ons in voor een prettig en veilig 
leerklimaat op school. 
 
Contact  
Hebt u vragen, opmerkingen of tips voor de MR? U kunt dit kenbaar maken bij de leden en/of een mailtje 
sturen naar mr-royen@sg-owsa.nl. Ook is op de website van de school allerlei informatie te vinden over de MR 
onder het kopje ‘Ouders’ en vervolgens ‘MR’. 
 
 

Nieuws van de Sint 

Sint Nicolaas en zijn Pieten zijn al druk bezig met de voorbereiding van het grote Sinterklaasfeest. Waar we 
vorig jaar nog een aangepast programma hadden door de Corona maatregelen, zijn wij nu toe aan een 
ouderwets Sinterklaasfeest. 
 
Op maandag 5 december verwachten we hem rond 8.30 uur op het 
schoolplein. We willen alle ouders en grootouders die komen kijken, 
vragen om achter de kinderen te gaan staan, zodat die niets hoeven te 
missen van de aankomst van de Sint en zijn Pieten. 
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben inmiddels lootjes getrokken 
voor de surprise.  
De ingepakte surprises kunnen op 5 december 's morgens naar het eigen 
lokaal gebracht worden, graag brengen en weer naar buiten. 
 
De kinderen van groep 1 en 2 zijn ’s middags vrij. 
 
 



 

Muziekles van muziekvereniging ODO uit Odoorn 

Op 7 november heeft muziekvereniging ODO uit Odoorn gastlessen gegeven aan de leerlingen van de van 
Royenschool. Ze hebben hierbij een filmpje laten zien over de muziekvereniging. Wil je dit nogmaals bekijken 
dan kan dit in Youtube met de volgende link https://www.youtube.com/watch?v=rH4LdQgwP70 
  
Voor de kinderen vanaf 7 jaar start de muziekschool in Odoorn weer een Algemene Muzikale Vorming (AMV). 
Zie ook de flyer in de bijlage hierover. Ben je wat ouder dan kun je lessen volgen op een instrument die je leuk 
vindt. 
  
Als er iemand een keer een instrument wil proberen dan kan dat op de dinsdagavond in ons muziekgebouw in 
Odoorn. Stuur een berichtje naar: info@muziekverenigingodo.nl, dan spreken we een datum en tijd af. 
 
 
 

Kerst 

Na de Sinterklaasactiviteiten gaan we snel verder met kerst. 
De lokalen en de gangen worden in kerstsfeer gebracht. 
Dit jaar gaan we het kerstdiner als vanouds weer organiseren. 
Per klas verschilt de organisatie voor het maken van de gerechten.  
Hoe en wat hoort u via de leerkracht of de klassenouder. 
Woensdag 21 DECEMBER van 18:00-19:00 uur houden we het 
kerstdiner. Vanaf kwart voor 6 kunnen de gerechten naar binnen 
worden gebracht. 
 
De ouderraad organiseert tijdens het diner van de kinderen een gezellige bijeenkomst op het plein. 
U kunt onder het genot van een snack en warme drank (chocomelk/glühwein) wachten tot de kinderen hun 
diner hebben afgerond. 
 
 
 
 
 
 

 
 


