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Vacature oudergeleding Medezeggenschapsraad 

De Medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan binnen de school, bestaande uit 3 ouders en 3 

personeelsleden, dat zich bezighoudt met beleidszaken. Inhoudelijk kan het gaan over de 

formatie, de vervolgstappen na afname van de oudertevredenheidsenquête of bijvoorbeeld de 

ontwikkelingen m.b.t. nieuwbouw. 

Voor in het nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar een ouder die de MR komt versterken en 

graag wil meedenken over inhoudelijke zaken. Na jarenlange inzet heeft Laudy Hooiveld 

aangegeven te willen stoppen als MR-lid. Gezien de huidige samenstelling heeft het de voorkeur 

een ouder met nog een kind in de onderbouw (gr. 1-3). Voorafgaand aan de vergadering is er 

meestal wat leeswerk. We vergaderen zo’n 6 keer per jaar op een avond. 

Mocht je interesse hebben, stuur dan een mail met korte toelichting naar de voorzitter van de MR 

ckoper@meerprimair.nl. Graag uiterlijk 14 mei. Ook kun je aan andere MR-leden vragen naar 

informatie en ervaringen. De mogelijkheid bestaat om de eerstvolgende MR-vergadering op 19 

mei om 19.00 uur bij te wonen. Bij meerdere aanmeldingen zal 

er gestemd worden volgens officiële procedure. 

MR-oudergeleding: 

Laudy Hooiveld (moeder van Boy uit gr. 6) 

Rienette van der Pol (moeder van Thijs uit gr. 6 en Irit uit gr. 4)  

Patrick van der Laan (vader van Jim uit gr. 6) 

MR-personeelsgeleding: 

Rivka Gerrits 

Etelka Combee 

Cornélie Koper  

________________________________________________________________________________ 

Bijzondere feestdagen in mei 

Er zijn veel meer feestdagen dan we denken. In deze rubriek worden diverse feestdagen toegelicht 

die voor sommigen van ons belangrijk zijn. Het is leuk om dit van elkaar te weten. Zo leren we 

elkaar beter kennen. Deze keer de feestdagen die in mei plaatsvinden. 

 

Lalait al Qadr (8 mei) 

Dit is de allerheiligste nacht van de Islamitische vastenmaand Ramadan. Er 

wordt teruggedacht aan de nacht waarop voor het eerst een deel van de 

Koran aan Mohammed zou zijn geopenbaard. 
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Suikerfeest (13 mei) 

Het suikerfeest is de Islamitische feestdag waarop het einde van de 

vastenmaand Ramadan wordt gevierd. De oude naam voor dit feest is 

‘Het Kleine Feest’. In de vastenmaand mocht er overdags niet worden 

gegeten. Daarom wordt er nu flink uitgepakt: iedereen heeft een enorme 

hoeveelheid zoete hapjes gekocht of gemaakt. Daaom heet het feest in 

Nederland ‘Suikerfeest’.  

 

Hemelvaartsdag (13 mei) 

Op deze Christelijke feestdag wordt herdacht dat Jezus naar de hemel zou zijn 

gegaan. Dit is precies negenendertig dagen na zijn opstanding uit de dook. Deze 

dag is onderdeel van de paascyclus die dus wordt afgesloten met Hemelvaartsdag 

als de veertigste paasdag. 

 

Sjawoe’ot (16 t/m 18 mei) 

Dit feest wordt ook wel het wekenfeest genoemd. Joden vieren dat God 

de tien geboden (leefregels) aan zijn volk gaf. De synagoge wordt voor 

dit feest mooi versierd met bloemen, fruit en groen. Dit feest wordt ook 

wel het oogstfeest genoemd. 

Pinksteren (23 en 24 mei) 

Pinksteren komt van het Griekse woord Pentakosta. Dit betekent ‘vijftig’. 

Pinksteren valt op de vijftigste dag na Pasen. Het is afgeleid van het Joodse 

oogstfeest Sjawoe’ot. Met Pinksteren vieren Christenen het begin van de 

Christelijke kerk. 

_____________________________________________________________ 

Kalender 

23 april   studiedag (alle kinderen vrij) 

24 april t/m 9 mei meivakantie 

10 mei   weer naar school 

13 en 14 mei  Hemelvaart (alle kinderen vrij) 


