Hilversum, november 2017

MR op zoek naar ouders
Beste ouders,

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij het maandbericht van
oktober/november 2017.

Op 31 oktober was DJ Danny bij ons op
bezoek om samen met de leerlingen “disco”
te draaien.
Leerlingen mochten dansen, draaitafel
bedienen en DJ zijn.
Wat een ontzettend leuke ervaring voor alle
VSO leerlingen.

De medezeggenschapraad (MR) van onze
school is op zoek naar versterking.
We zijn op zoek naar betrokken ouders die
graag een actieve adviserende bijdrage
willen leveren aan het beleid van de school.
Via de medezeggenschapsraad zijn ouders
en personeel betrokken bij het
schoolbeleid, over verschillende
onderwerpen praat de
medezeggenschapsraad mee. Voor een
aantal onderwerpen moet de school advies
of instemming vragen aan de
medezeggenschapsraad voordat een besluit
genomen wordt. Daarmee is de
medezeggenschapraad een belangrijke
manier om mee te praten over het beleid
op school.
De leden van de medezeggenschapsraad
worden gekozen door alle ouders of
personeel van de school. Leden van de
medezeggenschapsraad vertegenwoordigen
daarmee hun eigen achterban.
Bent u die enthousiaste en betrokken ouder
die we zoek stuur dan een mail naar
info@klimopschool.net
Namens de MR alvast hartelijk dank.

Damian :”Hebben we als school nog een
beetje geld over voor volgende week? Dit is
te leuk….dj draaien”.

Wilt u meer praktische hulp bieden ook dan
bent u van harte welkom, maar dan in de
ouderraad. Daar hebt u een flyer van
ontvangen op de bijeenkomst bij de sluiting
van de kinderboekenweek. Zo zoeken we
nog een ouder die na de vakanties de
moeder van Willemijn kan helpen bij de
luizencontroles. Ook voor andere
activiteiten en feestelijkheden zijn we altijd
blij met extra hulp. Ontzettend leuk om te
doen. Helpt u mee?
De leerkrachten hebben een scholing gehad
over de vernieuwede versie van Veilig
Leren Lezen. Er zijn positieve aanpassingen
gedaan op de methode. Deels schaffen we
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het nu aan en deels in het nieuwe jaar (dit
heeft te maken met planning en
investeringen. Een nieuwe methode kost
wel ongeveer 10.000 euro en dat is best
veel geld).
Leerlingenraad
Graag stellen we de nieuwe leerlingenraad
aan u voor.
Vorige maand hebben we de eerste
bijeenkomst gehad.

Iedere eerste woensdag van de maand
heeft de leerlingenraad overleg met de
directeur. Ideeën uit de klas en voor de
hele school worden besproken en waar
mogelijk al ten uitvoer gebracht.
Iedere klas heeft een leerling gekozen die
namens de klas in de leerlingenraad plaats
neemt. Er is zelfs een leerling die namens
een andere klas meedenkt en meedoet.
Zo laten we de leerlingen meer betrokken
zijn bij hun schoolse leefgemeenschap, zelf
oplossingen en ideeën bedenken.
Ook ondersteunen we zo de
klassenvergaderingen en krijgen leerlingen
meer inzicht in wat kan en niet kan.
(“whauw kost dat dan 600 euro, dat is veel
geld” bijv. nieuw gymmateriaal). We
hebben ook leerlingen die zorgen voor de
notulen (actielijstje) en dit terugkoppelen
naar de klassen en leerkrachten.
Op een november kwam al de vraag of de
DJ vaker kan komen, ze vonden dit super.
Twee leerlingen gaan uitzoeken wat de
kosten hiervan zijn.

Nationaal schoolontbijt
Volgende week vrijdag, 10 november
hebben we een gezamenlijk ontbijt. Dit is
op school in de klas. Maar SO3 heeft een
speciaal schoolontbijt. Ze hadden zich
opgegeven en mogen naar het
gemeentehuis om daar met de
burgemeester van Hilversum te ontbijten!
Een leuke en leerzame ervaring.
Koffie ochtenden
Op vrijdag 6 oktober stond de eerste koffie
ochtend gepland. Een handjevol ouders
hebben deze koffie ochtend bij gewoond.
Het doel van de koffie ochtend is informeel.
Tijdens het kopje koffie ervaringen
uitwisselen en eventueel suggesties geven
die ik mee kan nemen de school in.
Op een dergelijke ochtend kan ik niet
ingaan op alle individuele vragen maar er
zijn wel zaken die aan bod komen: stage,
indicaties, Wajong, oudercursussen,
begeleiding etc.
We hopen dat steeds meer ouders de koffie
ochtend komen bezoeken. Dus noteer de
vrijdagochtend 1 december in jullie agenda
en hopelijk tot ziens.
Groet,
Saskia Kruis

Belangrijke data:
10 november
Nationaal schoolontbijt
20 november
Algemene thema ouderavond
1 december
Koffieochtend ouders/verzorgers
5 december
Sinterklaasviering
6 december
Lesvrije dag voor het SO
20 december
Kerstviering met ouders en leerlingen
22 december
Kerstontbijt SO en musical VSO
Alle leerlingen zijn vanaf 12.30 uur
vrij
26 januari
Opa en oma/broertjes en zusjes
inloopmiddag (einde van de middag)
Jarigen
November
2 november
4 november
8 november
9 november
11 november
15 november
19 november
21 november
24 november
29 november
30 november

Suzanne Rog
Noël Groeneveld
Joeri Christ
Noah Konigers
Melissa van ’t Klooster
Ellen Nieuwenhuizen
Daphne Tijhuis
John Leber
Trudy van den Brink
Kadir Durus
Mikey van Zundert

December
2 december
7 december
7 december
8 december
13 december
21 december
25 december
26 december
31 december

Liko O’Toole
Patrick van der Beek
Dario Faradj
Dave Bosker
Gijs Botman
Muhammer Gedik
Fay Tomassen
René Bloks
Rick de Vries

