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Beste ouders en begeleiders, 

 

Enkele weken geleden zijn er schoolfoto’s hier op 

school gemaakt. 

Vandaag of morgen brengen de leerlingen een 

kaartje met de inlogcode mee naar huis. Via deze 

code kunt u op de aangegeven website foto’s 

bestellen.  

 

Zondag 1 september jl. heeft het Pleinfeest bij de 

Nieuwe Munt plaatsgevonden. Meer hierover in 

deze nieuwsbrief. 

Verder nieuws over onze Medezeggenschapsraad 

en aandacht voor de Singelloop in Venray. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Impuls 

 

https://www.facebook.com/pages/VSO-Vijverhofschool-Tegelen/279612618846229
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1. Vacature in de Medezeggenschapsraad (MR) 
 
Binnen de Medezeggenschapraad (MR) zijn we op zoek naar een ouder die onze 
Medezeggenschapsraad wil komen versterken. Er is een vacature ontstaan omdat 
een ouder gestopt is met MR-werkzaamheden vanwege het feit dat zijn dochter de 
school verlaten heeft. 

 
Wat is de Medezeggenschapsraad? 
De Medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en 
leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een 
adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken.  

De schooldirecteur en/of het bovenschools bestuur kunnen niet zomaar hun gang 
gaan op de school. Voor heel wat belangrijke beslissingen zijn ze verplicht eerst de 
ouders en het personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren via de 
Medezeggenschapraad (MR), zoals beschreven in de Wet Medezeggenschap op 
Scholen (WMS). 
 
Wie zitten er in de Medezeggenschap? 
De MR op onze school is voltallig als deze bestaat uit 4 ouders en 4 personeelsleden. 
Diana Lamberts, Hilde van den Heuvel en Anke Hurkmans zijn MR-leden namens de 
oudergeleding. 
Eefje Selen, Marleen van Gardingen, Inge van der Linden en Gaby Nissen zijn MR-
leden namens de personeelsgeleding. 

 
De Medezeggenschapsraad vergadert zo’n 6 keer per jaar. Bent u geïnteresseerd 
en/of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Gaby Nissen, voorzitter van 
de MR.  
Gaby is te bereiken via de mail: g.nissen@ogbuitengewoon.nl  of telefonisch na 

schooltijd op woensdag, donderdag en vrijdag (077 3542207). 
 

2. Singelloop 
Op zondag 7 oktober a.s. vindt de 5e editie van de Venrayse Singelloop plaats, het 
eerste lustrum! 

Dit evenement is voor jong en oud en er zijn verschillende onderdelen. Via de site 
van de Venrayse Singelloop kan eenieder zich aanmelden. Er zijn diverse afstanden 

en hier kun je online op inschrijven. 
Voor verdere info zie: www.venraysesingelloop.nl 
 

3. Pleinfeest de Nieuwe Munt 
Op zondag 1 september vond het jaarlijkse Pleinfeest in de buurt van onze school 
plaats. Dankzij het prachtige weer was er veel publiek. 
Het werd ook door alles wat er te zien en te beleven viel weer een heel gezellig 
veelzijdig feest vóór en dóór jong en oud. 
Ook leerlingen van onze school leverden hun bijdrage: zij hebben spullen uit onze 
winkel laten zien en hebben voor belangstellenden handverzorging gedaan. 
 

mailto:g.nissen@ogbuitengewoon.nl
http://www.venraysesingelloop.nl/
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4. Bestellen van foto’s 

Enkele weken geleden is Loes Mennen, schoolfotograaf, hier op school geweest en 
heeft van alle leerlingen een individuele foto en een groepsfoto gemaakt. 
Vandaag of morgen brengt uw zoon of dochter een bestelkaartje met inlogcode mee 
naar huis. Met deze inlogcode kunt u de schoolfoto’s bestellen.  
Er zijn verschillende mogelijkheden van pakketten.  
Het standaardpakket van een groepsfoto, een grote foto en een vel met kleine foto’s 
kost €10,50. 
Wanneer u foto’s bestelt vóór 23 september hoeft u geen portokosten te betalen.  
 
 

5. Herinnering studiedag 
Zoals vermeld in de prikbordbrief:  
Komende woensdag – 19 september – hebben de leerlingen vrij in verband met een 
studiedag van het personeel. 
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