Maandbericht
september
Ik vind het heel leuk dat ik op de maandag
en de woensdag de gymlessen op de
Klimopschool mag verzorgen. Op de
donderdag en de vrijdag ben ik de
leerkracht van SO2. Ik heb erg veel zin in
dit schooljaar!

Hilversum, september 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij het maandbericht september.
Een nieuw schooljaar is gestart, heerlijk om
alle kinderen weer gelijktijdig in de klassen
te hebben. In het VSO is het nog wel een
beetje zoeken hoe we ook goed de afstand
van 1,5 m bewaken tussen de leerkrachten
en de leerlingen, maar hier worden we
steeds creatiever in.
Helaas moeten we ook een aantal leuke en
interessante activiteiten afzeggen, zoals het
beginfeest en de informatieavond. Maar we
gaan zorgen dat hier mooie variaties op
bedacht worden, zodat we ook dit jaar
ondanks alle maatregelen een leuk,
leerzaam en informatief schooljaar zullen
hebben.

Sociale veiligheidsregel september
Voor de maand september is er een mooie
veiligheidsregel opgesteld die in de hele
school uitgedragen wordt.
Graag informeren we ouders hierover,
zodat u als ouder weet waar de leerlingen
mee bezig zijn op het gebied van een
veilige leer- en werkomgeving.
De regel van de maand september:
“Samen spelen, samen delen, elkaar niet
vervelen”.
Nieuwe speeltoestellen:
We hebben 3 nieuwe speeltoestellen op het
binnenplein en in het bos. Een mooie
glijbaan, een nestschommel waar je samen
op kan zitten en een zandbak met een
stevige betonnen rand. Wat een heerlijk
speelplezier!

Nieuw personeel:
Er is dit schooljaar een nieuwe
gymjuf/leerkracht gestart op school.
Hallo allemaal,
Aan mij de eer om mij aan jullie voor te
stellen! Ik ben de nieuwe
leerkracht van de
Klimopschool. Mijn naam
is Gaby Spiekker en ik
kom uit Eemnes. Voordat
ik op de Klimopschool
kwam, heb ik als
groepsleerkracht op een
basisschool in Maarssen
gewerkt. En daarvoor ben ik heel lang
vakleerkracht gym op verschillende scholen
in Maarssen geweest. Vorig jaar heb ik een
dagje meegelopen op de Klimopschool. Ik
was erg enthousiast en besloot te
solliciteren.
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De tuinkas:
Voor de zomervakantie heeft meester Bert
allemaal groente in de nieuwe tuinkas
gepland. De eerste oogst kunnen we nu al
binnenhalen. Komkommers, paprika’s en
tomaatjes. In de horecaklas hebben ze er al
lekker mee gekookt.

Initiatiefrecht: de MR kan zelf met
voorstellen komen.
Informatierecht: de directeur van de
school bespreekt, minimaal twee keer per
jaar, met de MR de dagelijkse zaken op
school.
In de MR zitten op de Klimopschool 3
vertegenwoordigers van de ouders (de
oudergeleding, OMR) en 3 van de
personeelsleden (de personeelsgeleding,
PMR), verdeeld over de afdelingen SO en
VSO. Alle ouders en personeelsleden
kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR.
De MR vergadert ongeveer eens per zeven
à acht weken en de vergaderingen zijn
altijd openbaar.

MR
Wat is de MR?
De Wet Medezeggenschap op Scholen en
het Medezeggenschapsreglement bepalen
de werkzaamheden en rechten van de MR.
De belangrijkste punten hierbij zijn:
– iedereen krijgt de mogelijkheid om zijn
belangen naar voren te brengen;
– alle partijen kunnen hun standpunten
toelichten en indien nodig verdedigen;
– er is een openheid, zowel binnen de MR
als naar de school toe.
De MR mag met de directeur van de
Klimopschool alle onderwerpen bespreken
die de school aan gaan. Zo kan de MR haar
mening geven over beleidsvoorstellen, over
de richting die het schoolbestuur op wil
gaan en over de acties die daarbij horen.
Daarnaast kan de MR zelf met voorstellen
komen. Afhankelijk van het onderwerp
heeft de MR de volgende rechten:
Instemmingsrecht: instemming van de
MR wordt gevraagd bij bijvoorbeeld het
vaststellen van het schoolplan, de
klachtenregeling.
Adviesrecht: de MR kan advies uitbrengen
over bijvoorbeeld de vakantieregeling, het
aanstellen en taakverdeling van de
directeur, nieuwbouw of belangrijke
verbouwing van de school.

Heeft u vragen, opmerkingen, onderwerpen
die u op de agenda wilt zetten of wilt u
gewoon eens een vergadering bijwonen,
stuur ons dan even een e-mail naar:
mrklimop@klimopschool.net
Even voorstellen:
Ingrid Gulpers.
Ik ben de moeder
van Fleur, die
sinds 2017 met
veel plezier naar
de Klimopschool
gaat en in de VSO
structuurgroep
zit. Daarnaast
heb ik nog 2
dochters en
samen met mijn
man Marco zijn
wij woonachtig in Huizen.
Fleur gaat met leerlingenvervoer naar
school. Ik vind het belangrijk om betrokken
te zijn op de scholen van mijn dochters.
Ik zit in de personeelsgeleding van de MR
omdat ik graag de ontwikkeling van de
school volg en daarin actief wil meedenken,
met als doel de sfeer en kwaliteit van ons
onderwijs te optimaliseren! Daarnaast vind
ik het belangrijk dat er voor onze leerlingen
een veilige school wordt geboden.

Ook is communciatie een belangrijk
onderwerp voor mij, zodat
ouders/verzorgers, leerlingen en
leerkrachten tijdig de juiste informatie
ontvangen over de ontwikkelingen en
activiteiten van school.
Kwaliteit voor het onderwijs en dat onze
leerlingen een fijne tijd hebben, dat willen
we toch allemaal?
Willem Otten
Ik ben de vader van
Berend (6 jaar), die
sinds 2018 op de
klimopschool zit in
SO1. Samen met mijn
vriendin Lydia,
Berend en onze twee
andere kinderen Stijn
(8 jaar) en Anna (3
jaar) wonen we in
Hilversum.
Ik werd door juf
Corrie gewezen op een mogelijkheid om
zitting te nemen in de MR. Met alle plezier
zou ik daar invulling aan geven omdat dit
me gelegenheid geeft om meer betrokken
te raken bij wat er op school speelt. Ik zou
me willen inzetten voor goed onderwijs met
aandacht voor voldoende bezetting en
ondersteuning van leerkrachten, helder
beleid qua invulling van de klassen en
duidelijke communicatie naar ouders over
(beleids)veranderingen die ons allen
aangaan.
Mijn naam is Corrie van Sluijs.
Ik ben leerkracht van
SO1. Ik werk met veel
plezier met de jongste
kinderen van onze
school. Ik ben nu
twee jaar werkzaam
op de Klimopschool en
zit ruim een jaar in de
MR.
Ik vertegenwoordig op
deze manier mijn
collega’s.

Hiervoor heb ik in het regulier onderwijs
gewerkt, waarbij ik ook een aantal jaren in
de MR gezeten.
Ik vind het belangrijk om mee te denken
over het beleid van de school, waarbij een
open communicatie met ouders en
collega’s voorop staat.
Gaby Welling
Ik werk nu voor het tweede jaar op de
Klimopschool en doe dit met veel plezier.
Ik sta dit jaar in SO 1 klas, bij de jongste
kinderen. Een enorm uitdagende klas want
elke dag is anders. Samen met de docenten
zijn we zoekend hoe we onze leerlingen het
beste kunnen ondersteunen. Dit is een
uitdaging, maar de stapjes die we maken
zijn een
groot
succes. Om
hierin meer
te kunnen
doen, volg
ik op het
moment de
opleiding
voor Leraarondersteuner. Op die manier
kan ik mezelf verder ontwikkelen en
uitdagen.
Ik woon samen met mijn man en twee
meiden in Nederhorst den Berg. Ik ben gek
op koken, sporten en ga graag naar
concerten.
Voor de MR heb ik gekozen omdat ik het
interessant vind om mee te denken over
doelen en ontwikkeling van de school.
Zodat de school voor alle leerlingen veilig
en gezellig is. En dat leerlingen zich op hun
eigen manier kunnen ontwikkelen en
stappen maken om verder te groeien.

Belangrijke data
Start kinderboekenweek
28 september
Afsluiting kinderboekenweek –
Beginfeest/Jaaropening
8 oktober
Herfstvakantie
10 oktober t/m 18 oktober
Studiedag
19 oktober
Nationaal schoolontbijt
5 november

Hieronder volgt het kopje externe
informatie.
We ontvangen van veel externe partners
allerlei informatie. In onze maandberichten
willen we u die info niet onthouden. De
school heeft echter geen belang of
zeggenschap over de inhoud van deze
informatie. Als ouder/verzorger kunt u zelf
rechtstreeks de betrokken benaderen en de
school is niet aansprakelijk voor de
verstrekte informatie.
Jeugd en Gezin

Graag willen we u attenderen op de vraag
van de maand september 2020 van Jeugd
en Gezin Gooi en Vechtstreek.
De vraag luidt: ‘Hoe verdelen we thuis de
taken beter’(zie bijlage).

