
Nieuws van de MR 
 
De MR van het Kleurenorkest bestaat uit vier enthousiaste en creatieve meedenkers 
over het onderwijs op het Kleurenorkest: Ymke Rinsema en Elize Admiraal vanuit de 
ouders en Ylona van der Stel en Inge Andersson vanuit het team.  
 
De MR vergadert ongeveer eens per zes a acht weken. Om wat meer bekendheid te 
geven aan de MR en te vertellen waarover dan gesproken en nagedacht wordt, leek 
het ons een goed plan om na elke vergadering een kort overzicht van de thema’s in de 
nieuwsbrief te publiceren. 
 
Indien je als ouder meer wilt weten over de MR of een onderwerp wilt inbrengen, 
voel je dan vrij om één van ons aan te schieten. Mailen kan uiteraard ook: 
mr.kleurenorkest@stichtingflore.nl 
 
Deze keer hebben we het tijdens onze vergadering gehad over de volgende 
onderwerpen: 
 
*De teldatum van 1 oktober 2016: op dit moment telt het Kleurenorkest ruim 130 
kinderen. Ook komen er wekelijks nieuwe aanmeldingen binnen. Dat is natuurlijk een 
geweldige ontwikkeling. De MR wil ondersteunend meedenken over de gevolgen in 
het nieuwe schooljaar met betrekking tot het groeiend aantal leerlingen.  
 
*Begroting MR: de MR zal elk schooljaar van tevoren een bescheiden kostenpost 
opstellen m.b.t. bijscholing etcetera. 
 
*Jaarverslag MR: van het afgelopen schooljaar zal een jaarverslag worden opgesteld 
en gepubliceerd. 
 
*Schoolplein-renovatie 
Het team en een groepje bevlogen ouders is gezamenlijk druk bezig met de 
uitwerking van ideeën om het schoolplein in een nieuw jasje te steken. De MR juicht 
dit initiatief toe en vindt het belangrijk dat het schoolplein zoveel mogelijk in de 
Kleurenorkest-sfeer komt. Dat wil zeggen: veel uitdagende beweeg- en ontdek-
mogelijkheden en met natuurlijke materialen.  
 
*Peuterspeelzaal binnen het Kleurenorkest: Vanuit één van de ouders kwam de vraag 
of er een peuterspeelzaal binnen het Kleurenorkest zou kunnen worden opgericht. De 
MR staat positief tegenover de mogelijkheid om een peuterspeelzaal op basis van een 
soortgelijk concept als het Kleurenorkest te huisvesten binnen ons gebouw. Deze 
optie wordt met de directie besproken 
 
*Gesplitste parallelgroepen: De MR vraagt zich af hoe er wordt omgegaan met 
activiteiten als Sinterklaas, kamp etcetera? Hier wordt binnen het team met 
zorgvuldigheid mee omgegaan, zodat er geen grote verschillen ontstaan. 
 
Namens de MR, Inge Andersson 
(datum volgende vergadering: 8 december 17.00-19.00 uur) 


