GGD test of sneltest
We krijgen steeds meer vragen van ouders of de afname van sneltesten bij leerlingen ook akkoord is.
In de brief van de gezamenlijke schoolbesturen vragen we aan ouders om via de GGD een test af te
laten nemen. Dus afspraak vooralsnog blijft: een negatieve testuitslag via GGD overleggen betekent
pas weer naar school.
Rapportgesprekken
Op woensdag 10 maart hebben de leerlingen van groep 1 t/m 7 het eerste rapport van dit schooljaar
ontvangen. Naar aanleiding hiervan hebben we een rapportgesprek met u als ouders / verzorgers. De
leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 zullen bij dit gesprek ook aanwezig zijn. Deze gesprekken zullen
plaatsvinden op maandag 29 maart en donderdag 1 april van 15.00 tot 17.00 uur en vanaf 18.00. U
ontvangt op woensdag 24 maart om 20.00 uur een uitnodiging via ouderportaal. De gesprekken zullen
via een MEET plaatsvinden. U ontvangt via de mail een link hiervoor.

Data communie en vormsel
In verband met corona zijn de datums voor de communie en het vormsel verzet. De nieuwe data zijn
als volgt.
Het vormsel is op vrijdag 16 juli 2021 i.p.v. 9 april.
De communie is op zondag 20 juni 2021 i.p.v.2 mei.
Afsluiting JEELO-thema veilig in het verkeer
I.v.m. met de huidige maatregelen van Corona is er besloten om dinsdag 30 maart geen
fietsparcours/fietscheck te doen. De klassen zullen in hun eigen groep een passende afsluiting
verzorgen.
De GMR van SPOV
Met dit bericht willen we u als ouder kort informeren over de GMR (Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad). De GMR is dé plek waar ouders samen met leerkrachten invloed uit kunnen
oefenen op het beleid van SpoVenray. De school van uw kind valt onder deze stichting. De GMR is een
orgaan met wettelijke bevoegdheden. Onderwerpen waarover beslist moet worden, kunnen worden
voorzien van een advies van de GMR of van een instemming van de GMR. Er zijn items met advies of
instemmingsrecht. Soms kan de hele GMR over iets beslissen, soms alleen de personeelsgeleding of
alleen de oudergeleding. Deze regels zijn wettelijk vastgelegd in de wet op de Medezeggenschap. We
vergaderen tien keer per schooljaar over allerlei aangelegenheden die alle basisscholen binnen de
gemeente Venray aangaan. Onderwerpen die deze maand bijvoorbeeld aan bod komen zijn het
veiligheidsplan, het strategisch beleidsplan of het vakantierooster.
Momenteel vergaderen we digitaal en we merken dat dit ook goed werkt. Onder leiding van onze
onafhankelijke voorzitter gaan we in gesprek met de directeur van SPOV, Marcel Reulen. Afhankelijk
van de onderwerpen sluiten ook andere medewerkers aan om ons nog van informatie te voorzien.
Deze overleggen zijn altijd verhelderend en leerzaam voor alle deelnemers. Verder vergaderen we ook
nog twee keer per jaar met de Raad van Toezicht. We ervaren onze toezichthouder als transparant en
betrokken. Tot slot willen we nog kenbaar maken dat alle vergaderingen openbaar zijn.

