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Schoolreis
Herfstvakantie
Studiedag – kinderen vrij

De medezeggenschapsraad KP
De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan dat zich vooral bezighoudt met beleidsmatige
zaken van de school. Daarbij kunt u denken aan alles wat nodig is om de school goed te laten
functioneren. Er komen onderwerpen aan de orde als veiligheid, groepsindelingen en personele
zaken. De MR heeft over een aantal zaken adviesrecht, dat wil zeggen dat zij haar mening geeft
over een onderwerp en instemmingsrecht waarbij zij over een onderwerp mee beslist. Deze
bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement. De MR geeft advies aan de directie. In principe
nemen leden van MR zitting voor drie jaar. U kunt een MR vergelijken met een ondernemingsraad
uit het bedrijfsleven.
Eerder hadden we een MR bestaande uit teamleden en ouders van de Koning Davidschool en de
Kleine Prins. Vanaf dit schooljaar gaan beide scholen met een eigen MR verder.
Onze MR (van links naar rechts): Adriana (stamgroepleider RR), Mieke (moeder van Esther, Frank
en Joris), Eva (moeder van Lavie), Yvonne (moeder van Eline), Anouk (stamgroepleider MS en
voorzitter van de MR), Inez (stamgroepleider PP). Marlies (moeder van Bram) ontbreekt op de foto.

Balgzand 4
6718 MJ Ede
tel. 0318-548137
www.kleineprins-skovv.nl
directie.kp@skovv.nl

Ede Doet
Er is een nieuwe ronde van Ede Doet gestart. De cheques zijn in de week van 20 september bezorgd.
Op de Kleine Prins gaan wij weer proberen zoveel mogelijk cheques te verzamelen voor ons "groene
plein".
De kinderen willen graag verstopplekken en chillplekken op plein. Daarom sparen wij voor grote keien en
houten palen. Er komt een doos in de hal, waar u de cheques in kunt leveren. U kunt uw bon ook online
doneren: https://www.ededoet.nl/activityDetails.php?id=2299.
We hopen op een flinke opbrengst, zodat ons plein nog leuker wordt voor de kinderen.

Schoolfotograaf
Uw kind krijgt deze week de inlogkaart voor de schoolfoto's mee naar huis. Als u binnen 10 dagen
inlogt op www.koch.nl, ontvangt u de groepsfoto gratis.

Invalproblematiek
Het is niet de eerste keer dat ik mijn zorgen uit over het gebrek aan invallers. We hebben op de
Kleine Prins – in vergelijking met andere scholen – lang kunnen voorkomen dat kinderen veelvuldig
thuis moesten blijven, omdat er geen invaller beschikbaar was.
Dit schooljaar was slechts vier weken onderweg toen wij geen invaller konden krijgen voor de
kinderen uit de Maneschijn. Afgelopen vrijdag was er ook geen invaller beschikbaar voor de
kinderen uit de Dwergplaneet. Gelukkig heeft juf Claire ons uit de brand geholpen en haar
afspraken verzet, anders hadden ook deze kinderen een dag thuis moeten blijven, omdat er geen
juf of meester beschikbaar is.
Dit probleem speelt niet alleen op de Kleine Prins. Scholen binnen de stichting SKOVV, scholen van
andere stichtingen, zeker ook scholen uit andere regio's, het gebrek aan invallers is een landelijk
probleem.
Binnen het bestuur, maar ook op schoolniveau en met de MR zijn we in gesprek hoe we moeten
handelen als er voor een stamgroep meerdere dagen geen stamgroepleider beschikbaar is.
Uiteraard houden we u op de hoogte van deze uitkomst.

