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De MR wil al het mogelijke doen om de kwaliteit van het onderwijs op school te  

verbeteren. Dit gebeurt op onze school in een prettige samenwerking met het team en met de activitei-

ten commissie. De MR controleert, beslist mee en adviseert, dit is via de Wet op de Medezeggenschap 

geregeld.  

Bij veel beleidszaken op onze school is de instemming van de MR vereist, daarnaast kan de MR ook zelf 

het initiatief nemen om veranderingen of verbeteringen voor te stellen. Voor de MR is een goed contact 

met ouders onmisbaar, dit contact hebben we nodig om ideeën, opmerkingen of kritische geluiden te 

horen. Dit kan door ons persoonlijk aan te spreken of door te mailen: mr.kbsmgrzwijsenschool@aves.nl. 

Maak er gebruik van! De MR bestaat uit de volgende leden:   

•  Jaap Carsouw (ouder, voorzitter)    •  Esther Pouw (leerkracht, secretaris)  

•  Loes Bukman (ouder)           •  Geanne van de Belt (leerkracht)  

In de periode van december tot en met februari is de ouderenquête afgenomen. De uitkomsten van de 

enquête zijn besproken met de Medezeggenschapsraad. 30% van de ouders heeft de enquête ingevuld. 

Dat is een laag percentage en daarmee zijn de uitkomsten minder betrouwbaar. Het lage percentage kan 

te maken hebben met organisatorische problemen van het Onderzoeksbureau. Toch kunnen de  

uitkomsten van enquête gebruikt worden om ons onderwijs te verbeteren. Ouders/verzorgers die de  

enquête hebben ingevuld: hartelijk bedankt!  

Op ‘personeel’ scoort school een 8,3. Op ‘leiderschap’ 

een 8,4. Op ‘onderwijskwaliteit & innovatie’ een 7,7. Op 

‘ouders & samen-leving’ een 7,3. Dat zijn al mooie  

uitkomsten, maar er is natuurlijk ook nog ruimte voor 

verdere groei.   

Ouders waarderen de toegankelijkheid en de betrokken-

heid van teamleden en directie. Daarnaast zijn er fijne 

leerkrachten, korte communicatielijntjes en wordt er 

goed gewerkt aan het groepsklimaat.   

Als aandachtspunten wordt het binnenklimaat, het 

schoolplein en het verkeer rondom school genoemd. We kunnen nog meer de school uit, gebruik maken 

van de externe instanties en aandacht hebben voor maatschappelijke  vraagstukken. Deze  

aandachtspunten hebben al onze aandacht, dus daar werken we lekker aan verder!  

Een ouderenquête is een extra middel voor school om haar organisatie en onderwijs te versterken. We 

hopen natuurlijk dat ouders bij vragenopmerkingen/klachten gewoon meteen de school binnen stappen 

en het gesprek aangaan. Juist door samen te werken, kan de school optimaal blijven groeien en kunnen 

we het beste aan ieder kind bieden!    

Even bijpraten… met de MR 

Onderwijsinhoudelijk… de ouderenquête  
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Organisatorische zaken 

Kalender 

Binnenklimaat 
In iedere klas staat er een CO2-meter. Hierdoor houden we zicht op het CO2-peil in de klas. Zodra 
dit te hoog wordt, wordt er geventileerd door ramen en deuren open te zetten. Dit is in de winter 
wel een uitdaging, want dan wordt het soms te koud in de klassen. Daarom zijn er gesprekken met 
de MR, de stichting, gemeente Kampen en het Onderwijsbureau om tot een goede, structurele 
oplossing te komen. Er zijn plannen gemaakt en er zijn offertes aangevraagd. Met deze offertes 
gaan we vervolgens in gesprek met de Monumentencommissie van de gemeente om te kijken 
welke oplossing zou passen bij onze school. Er zal dan een plan worden gemaakt dat hopelijk in de 
zomervakantie zal worden uitgevoerd. We houden u op de hoogte van deze ontwikkelingen…  

Nieuwe leden Activiteitencommissie gezocht  
Hallo allemaal! Ieder jaar organiseert de Activiteitencommissie (AC) een aantal leuke activiteiten. 
Dit gebeurt samen met een aantal teamleden vanuit school. Je kunt hierbij denken aan: opening 
Kinderboekenweek, sinterklaas, kerst, carnaval, lampionoptocht, etc. Kortom: diverse activiteiten 
waarbij de AC meedenkt en meehelpt aan de organisatie en uitvoering.   
Op dit moment hebben we een aantal nieuwe, enthousiaste leden nodig voor de AC. We hopen 
dat we met deze nieuwe leden er weer vol tegen aan kunnen gaan en veel nieuwe activiteiten 
kunnen organiseren! Lijkt het je leuk en wil je graag deel uitmaken van een enthousiaste groep 
mensen? Dan zijn we op zoek naar jou! Interesse of vragen? Stel ze gerust! Vanuit het team van 
school zijn Juf Ilse en Juf Samantha het aanspreekpunt en je kunt bij onze voorzitter Stephanie 
Bastiaannet terecht. Wil je liever een mail sturen? Dat kan natuurlijk ook: aczwijsen-
school@gmail.com 

Ouderhulp gevraagd voor Koningsspelen 
Op vrijdag 22 april zijn de Koningsspelen van 8.30-12.00 uur.  
Komende week zal er via Parro ouderhulp gevraagd wor-
den. Ouders/verzorgers die willen helpen bij deze activiteit 
kunnen zich via Parro opgeven. We hopen dat we ook nu 
weer op veel hulp mogen rekenen!  
Groep 7/8 heeft deze dag een ander programma bij DOS-
Kampen van 9.00-12.00 uur. Info. hierover volgt nog.  

4/5 april Groep 1 t/m 5 Palmpasenstok mee naar school 

6 april Groep 1 t/m 5 Palmpasenstok verder versieren op school 

  Groep 1 t/m 5 om 11.45 uur Palmpasentocht lopen door de stad  

8 april Presentatie creatieve ateliers groep 5 t/m 8  

14 april Witte Donderdagviering op school 

15 april Goede Vrijdag– kinderen vrij! 

18 april Tweede Paasdag– kinderen vrij! 

19 april Bevrijdingsloop voor de kinderen die zich hebben opgegeven 

Welkom… 

We hebben er weer een nieuw  

vriendinnetje bij! Joëlle Smit is op 24 

maart vier jaar geworden en zit nu in 

groep 1/2B! Van harte welkom Joëlle  

en veel (leer)plezier op de  

Mgr. Zwijsenschool toegewenst! 
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Speelgoed lenen bij de Speel-O-Theek 
Is je kind snel uitgekeken op zijn of haar speelgoed en ligt het in de weg? Of zoek je materiaal waarmee je 
spelenderwijs kan oefenen met rekenen en taal met je kind? Neem eens een kijkje bij Speelotheek  
't Hobbelpaard in Kampen: een bibliotheek voor speelgoed. Bij de Speel-O-Theek kun je speelgoed lenen 
en uitproberen voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Zo is er voor je kind altijd iets nieuws om mee te spelen. 

Ook is er educatief speelgoed te leen. Handig om thuis verder te oefenen met waar ze op school mee  
bezig zijn. Want spelen is niet alleen leuk, maar ook nodig voor de ontwikkeling. De contributie bedraagt  
€22,50 per jaar, hiervoor mag je 2 stuks speelgoed per keer lenen voor maximaal 3 weken.  
De Speel-O-Theek is gevestigd in wijkcentrum Reyersdam aan de Reijersdijk 2. 




