De medezeggenschapsraad
De taak van de MZR is om op een opbouwende, kritische wijze mee te denken, advies uit te brengen
en mee te beslissen over onderwerpen, die met het beleid van de school te maken hebben. Te
denken valt aan: het schoolplan, inzet van personeel
(formatieplan), sollicitaties, schoolgids.
De MZR bestaat uit 6 leden, (3 ouders en 3
teamleden). Indien u vragen, opmerkingen, en/of
suggesties heeft kunt u contact opnemen met een van
de leden van de MZR. Wij gaan er hierbij vanuit dat u
eerst contact heeft gezocht met de
groepsleerkrachten om uw vraag en/of zorg te
bespreken.
•
•
•

Aaltje Maas
Vera Loos
Corine de Waart

Personeelsgeleding:
leerkracht groep 6-7
leerkracht groep 3-4
leerkracht groep 1-2

Oudergeleding:
• Olaf Hoftijzer (afvaardiging in de GMR)
vader van Muus in groep 7, Yfke in groep 5 en Taeke en Anna in groep 3
• Minou Pavlovic
moeder van Julia in groep 7 en Dejan in groep 5
• Sijmen Visser (voorzitter)
vader van Sam uit groep 6 en Isa in groep 4

De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Hierin zijn alle MZR’s van de scholen vertegenwoordigd. De GMR is een overleg en adviesorgaan op
bestuursniveau. Zij denken mee en beslissen over bestuursbeleid. De Rietlanden wordt
vertegenwoordigd door Olaf Hotijzer.

De oudercommissie
De oudercommissie bestaat uit 9 ouders en 1 afgevaardigde van het team en is een zelfstandige
stichting. De oudercommissie (OC) verleent medewerking aan de schoolreisjes, feesten en vieringen
zoals het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, Pasen, de schoolfotograaf en het afscheidsfeest van groep
8.
De OC int de vrijwillige ouderbijdrage en voert een zelfstandige boekhouding en legt 1 keer per jaar
verantwoording af over de uitgaven tijdens de jaarvergadering. De bijdrage wordt o.a. besteed aan
een presentje met het Sinterklaasfeest, traktaties met Kerst en Pasen en de schoolreisjes.
De OC organiseert eens per jaar een jaarvergadering i.s.m. met de MZR, de Stichting Samen Eten en
de Steunvereniging. Deze gezamenlijke ouderavond wordt in juni gehouden.
De vergaderingen van de OC worden bekend gemaakt in de jaarkalender op Digiduif en in de Even
Buurten. Het versieren van de school voor het Sinterklaasfeest doen wij gezamenlijk en vindt eind
november plaats, half december brengen we de school in Kerstsfeer en ook voor Pasen wordt in
samenwerking met het team een paasactiviteit georganiseerd. Van alle activiteiten die de OC
organiseert is een draaiboek gemaakt. Alle ouderleden spreken per jaar af van welke OC-activiteit zij
coördinator willen zijn. Voor diverse activiteiten zijn er werkgroepen samengesteld met leerkrachten
en OC-leden.
Voorzitter: Hilda Korstman-van Diepen moeder van Jorrit groep 7, Rinske groep 6 en Menno groep 4.

Penningmeester:
Secretaris:
Neeltje van Altena: moeder van Rik groep 3.
Chanel Monteiro: moeder van Sam groep 6 en Isa groep 4.
Gretha Wolfs-Korstman: moeder van Mayra groep 4 en Remi groep 3.
Marie Janne Visser: moeder van Sanne groep 4 en Eline groep 3.
Geerke Zetzema: leerkracht.
In de Even Buurten zullen wij u steeds informeren.
Heeft u zin en tijd om mee te helpen? Meldt u dan gerust bij 1 van onze leden aan.
Wij gaan er weer een leuk en gezellig jaar van maken.

Steunvereniging
Op 1 januari 2012 is het bestuur van basisschool de
Rietlanden over gedragen aan de Stichting
Confessioneel Primair Onderwijs Waterland (CPOW)
uit Purmerend.
Daarmee is basisschool de Rietlanden geen
zelfstandige éénpitter meer maar één van de scholen
van Stichting CPOW.
Bij deze fusie is het publieke vermogen van de Rietlanden naar Stichting CPOW gegaan en is het
private vermogen bij de Schoolvereniging gebleven. Door middel van een statuten wijziging is de
Schoolvereniging vervolgens omgevormd tot een Steunvereniging met als doel:
Het ondersteunen van het Protestants Christelijk basisonderwijs op Marken. De vereniging richt zich
op het verlenen van financiële en materiële steun aan niet subsidiabel onderwijs en
onderwijsondersteunende activiteiten, alles in de meest ruime zin van het woord. De steun is volledig
gericht op de onderwijskundige kwaliteit en continuïteit van het Protestants Christelijk onderwijs op
Marken.
Om aan deze doelstelling invulling te geven, heeft de Steunvereniging de afgelopen jaren in overleg
met de directie van de school voor meer dan € 10.000 per jaar een bijdrage geleverd aan de
versnelde aanschaf van nieuwe lesmethodes en ICT middelen zoals tablets en computers. In 2016
hebben we daarnaast ook de plaatsing van zonnepanelen op De Rietlanden gefinancierd, om zo te
besparen op de energiekosten van de school en bij te dragen aan het milieubewustzijn van de
leerlingen.
Op de gezamenlijke jaarvergadering van de MZR, OC, de overblijf en de Steunvereniging wordt door
het bestuur verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en de bestedingen. En op de site van
de school vindt u onder het kopje “Steunvereniging” de jaarrekening van de Steunvereniging.
Het bestuur van de Steunvereniging wordt gevormd door de volgende personen:

Albert van Veen – voorzitter – 0299-601724
Trijntje Boes – secretaris – 0299-603445
Vacature – penningmeester
Gerdien Teerhuis – 2e secretaris – 0299-414998
René Schipper – 2e penningmeester – 0299-603031
Aan het begin van het schooljaar zullen de functies onder de bestuursleden opnieuw verdeeld
worden en wordt vastgesteld wie het voorzitterschap zal invullen.

U kunt uw betrokkenheid bij de school vergroten en mee beslissen over de wijze waarop de
middelen van de Steunvereniging worden ingezet voor het basisonderwijs van uw kind of kleinkind,
door lid te worden. U kunt hiervoor een email sturen naar onderstaand adres:
Email: steunvereniging@derietlandenmarken.nl
Ook kunt u informatie vinden op de website van de school.
De kosten bedragen per jaar € 5,00 per persoon of € 10,00 per gezin.
Wij hopen u graag als lid te mogen verwelkomen.

