
MRNieuws van de MR
 Idee, vraag of zorg? Zeg het ons

Allereerst benadrukken we hier graag wat de rol van de MR is. De MR
vertegenwoordigt de docenten en ouders/verzorgers van Academie
Tien. Wanneer u een leuk idee heeft, zich zorgen maakt of ergens
vragen over heeft, dan kunt u ons natuurlijk benaderen. Wij zijn
bereikbaar via mailadres MRacademietien@gmail.com .
 
Uit vergadering 7 juni 2022
 
Uniform
De directie benadrukt nogmaals: er komt geen uniform. “Het uniform”
werd in een interview met AD gebruikt als symbool in een gesprek over
kansgelijkheid en aanspreekbaarheid van leerlingen, en de rol die het
onderwijs daarin kan spelen. In het artikel in AD is de symboliek van
het uniform helaas verloren gegaan, waardoor ontrecht het beeld
ontstond dat Academie Tien zou overwegen een uniform in te voeren.
De MR heeft de inhoud van gesprekken en overwegingen over dit
onderwerp vernomen, kan zich hier in vinden en heeft geen verdere
vragen.
 
Ouderbijdrage
De MR heeft kennis genomen van de overwegingen die spelen bij dit
onderwerp, kan zich daar in vinden en had geen verdere vragen. Het
innen van de ouderbijdrage is uitbesteed aan Van Dijk, de organsiatie
waarbij u de leermiddelen voor uw kind bestelt. Het betalen van uw
ouderbijdrage via deze website is dus volledig betrouwbaar. De
ouderbijdrage zal worden aangewend voor sport, cultuur en natuur.
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Bovenbouw verhuist tijdelijk
Vanwege het groeiend aantal leerlingen en vertaging in de
nieuwbouw, heeft de directie besloten om de bovenbouw volgend
schooljaar onder te brengen in het gebouw waar ook Volt!
Toekomstmakers is gevestigd. MAVO 3/4 en Havo/VWO 4/5 zullen na
de zomer in dat gebouw een eigen vleugel krijgen, met 9 lokalen en 3
leerpleinen en met eigen docenten van Academie Tien. De MR werd
vroegtijding betrokken in de besluitvorming en bij dit besluit. We
hebben de overwegingen gehoord en besproken en zien geen
bezwaar in het besluit dat nu is genomen. We verwijzen graag voor
verdere informatie naar de brief die Albert Weinsma hierover op 6
juni heeft gestuurd. U kunt met vragen of opmerkingen bij ons
terecht via MRacademietien@gmail.com en u bent van harte welkom
om op 14 en 15 juni 1 van de informatiebijeenkomsten bij te wonen.
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