Dinsdag 21 april 2020

Klimophetnieuws see further for English

Data om te onthouden
11 mei hopelijk weer
(gedeeltelijk) naar school

Deze week:
Wat gaat het worden na de meivakantie?
Opvang vitale beroepen
Chromebooks zijn op
De GMR is op zoek naar u!!!
English version Klimophetnieuws
Wat gaat het worden na de meivakantie?
Inmiddels zitten we in week 6 van de Corona crisis. De school is op zo’n 8 à 10 kinderen na leeg.
Dagelijks krijgen de andere leerlingen onderwijs op afstand. Wij realiseren ons dat dit ook voor u
een grote belasting is om naast uw thuiswerk hierbij ook nog te ondersteunen. Daarvoor onze
grote waardering. Het is echter maar een klein deel van het onderwijs dat wij normaal geven en wij
willen dan ook weer zo snel mogelijk aan de slag met uw kind hier op school.
Vanavond wordt bekend gemaakt of en hoe de scholen na de meivakantie weer mogen starten.
Wij zijn al bezig met het maken van scenario’s en protocollen bij de verschillende mogelijkheden.
Wij gaan onze uiterste best doen om u vóór de meivakantie te laten weten hoe wij het gaan
organiseren zodat u tenminste twee weken van tevoren weet waar u aan toe bent.

Opvang vitale beroepen en kwetsbare gezinnen in de meivakantie
In de meivakantie is de school gesloten. Wanneer u een beroep wilt doen op opvang omdat u een
vitaal beroep heeft of omdat er sprake is van een kwetsbaar gezin kunt u een beroep doen op een
plekje bij de kinderopvang.
U kunt daarvoor de kinderopvang benaderen
waar u anders ook gebruik van maakt.
Wilt u ons ook daarvan op de hoogte houden
door een mail te sturen naar info@bsklimop.nl.
Vermeld in de mail de naam van uw
kind(eren), de groep(en) en de dagen waarop
uw kind gebruik gaat maken van de
kinderopvang.
Als u normaal geen gebruik maakt van de
kinderopvang maar het nu wel nodig heeft kunt
u een verzoek mailen aan info@bs-klimop.nl.

Geen Chromebooks meer
beschikbaar
Inmiddels hebben wij 123 chromebooks
uitgeleend aan gezinnen die onvoldoende
tablets, computers of andere devices in huis
hebben om kinderen het onderwijs te laten
volgen.
Daarmee zijn al onze chromebooks uitgeleend
en kunnen wij geen verzoeken meer
honoreren.

Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad Meer Primair is op
zoek naar u!!!!
De GMR van Meer Primair is op zoek naar nieuwe leden voor zowel de
personeelsvertegenwoordiging en voor de ouder vertegenwoordiging. De GMR vergadert,
adviseert en stemt in met zaken die van belang zijn voor alle scholen, medewerkers en ouders. Als
jij je betrokken voelt bij de school maar ook graag bovenschools mee wilt denken, dan is dit je
kans.
De GMR: Wat doen we?
De GMR is een wettelijk orgaan binnen een scholenorganisatie en heeft wettelijke bevoegdheden
om invloed te kunnen uitoefenen op besluiten die het stichtingsbestuur van plan is te nemen. De
GMR van Meer Primair vertegenwoordigt de bovenschoolse belangen van kinderen, ouders en
medewerkers van bij Meer Primair aangesloten scholen. De Missie van de GMR van stichting
Meer Primair luidt: ‘actief en constructief bijdragen aan de kernwaarden van de Stichting Meer
Primair: Vakmanschap, ontwikkeling, verbinding, inspiratie en continuïteit waarbij we een
evenwichtige benadering tussen de belangen van kinderen, ouders en medewerkers nastreven’.
De GMR van Meer Primair stelt zich als een gelijkwaardige en kritische partner van het CvB op ten
aanzien van beleidsvorming op financieel, organisatorisch, en onderwijskundig gebied. De GMR is
in staat om zijn formele bevoegdheden, rollen en taken (advies geven, instemmen, initiëren en
controleren) op een effectieve wijze te kunnen uitvoeren. Ook informatie van de achterban en het
openlijk kunnen bespreken van ontwikkelingen is essentieel om als GMR goed te kunnen
functioneren.
Naast de reguliere contacten met de achterban bijvoorbeeld middels bijeenkomsten met de
voorzitters van de Medezeggenschapsraden van de scholen, heeft de GMR ook twee keer per jaar
een bijeenkomst met de Raad van Toezicht waarin de algemene gang van zaken binnen de
Stichting Meer Primair wordt besproken.
Wie zoeken wij voor de GMR?
De GMR bestaat momenteel uit 12 leden: 7 personeelsleden, waarvan er 2 afscheid nemen, en 5
ouders, waarvan 1 aan het einde van het jaar afscheid neemt. Twee ouders hebben in de loop van
het jaar al afscheid genomen. Voor een evenwichtige samenstelling zijn we op zoek naar 3 nieuwe
ouderleden en 2 nieuwe personeelsleden. Iedereen die geïnteresseerd is in het reilen en zeilen
van onze Stichting en scholen, zich kan vinden in bovenstaande missie en visie en die actief wil
meepraten, meedenken en meedoen is welkom. Wij zoeken leden die hun mening met anderen
willen delen, hun kennis inbrengen, actief willen meedoen en hun horizon willen verbreden. Mocht
je beschikken over specifieke kennis van onderwijs, personeelszaken, financiën, enzovoorts
waarvan je vindt dat deze relevant kan zijn voor Meer Primair, dan is de GMR iets voor jou. Het is
een pré als je over kennis beschikt ten aanzien van medezeggenschap. Wij verwachten van de
leden van de GMR dat ze voldoende tijd beschikbaar hebben, aanwezig zijn op de vergaderingen,
voldoende tijd hebben ten aanzien van de voorbereiding en actief deelnemen tijdens
vergaderingen en in specifieke commissies.
Oriëntatie op Medezeggenschap
Ter oriëntatie wordt er door Meer Primair met medewerking van Kees van Zandwijk een
medezeggenschap oriëntatie cursus aangeboden. Deze oriëntatie cursus is heel geschikt om meer
te weten te komen over hoe in de wet de medezeggenschap op scholen is verankerd. Deze cursus
wordt op een nader te bepalen datum gegeven.
Kandidaatstellen en verkiezingen
Herken jij je in bovenstaande en wil je ook een bijdrage leveren aan Meer Primair via de GMR? Wij
nodigen je van harte uit om je kandidaat te stellen! Meld je aan via het kandidaatstellingsformulier
en mail dit ingevuld naar emailadres gmr@meerprimair.nl. Vergeet ook niet, als je dat wilt, om je
voor 20 maart aan te melden voor de oriëntatie cursus.

Bij eventuele vragen kun je terecht bij de leden van de GMR, zie onder:
Personeelsgeleding:
Annelies van Haeringen (de Bosbouwers),
neemt afscheid
Marieke Best (Braambos)
Debora van de Stad (Brandaris), neemt
afscheid
Saskia Bouwer (Vredenburg)
Julia Driehuis (Klippeholm)
Sylvia Schuurman (Juliana van Stolberg)
Louki Visser (Vesterhavet)

Oudergeleding:
Robbert Land (Vredenburg)
Roland Mols (Klimop), neemt afscheid
Anita Schoon (Oranje Nassau School)
Jochem Somers (Tabitha)
Johan van Malsen (Vesterhavet)

What will it be after the May holidays?
We are now in week 6 of the Corona crisis. The school is empty except for about 8 to 10 children.
The other students receive distance education every day. We realize that this is also a great
burden for you to support in addition to your home work. Our great appreciation for that. However,
it is only a small part of the education that we normally provide and we want to get back to work
with your child here at school as soon as possible.
Tonight it will be announced whether and how the schools can start again after the May holiday.
We are already making scenarios and protocols for the various options.
We will do our utmost to let you know before the May holiday how we will organize it so that you
know where you stand at least two weeks in advance.

Reception of vital professions and vulnerable families during the May
holidays
The school is closed during the May holidays. If you want to appeal to childcare because you have
a vital profession or because there is a vulnerable family, you can call on a place at the childcare.
You can approach the childcare that you otherwise use.
Would you also like to keep us informed by sending an email to info@bs-klimop.nl.
State in the email the name of your child (ren), the group (s) and the days on which your child will
use the childcare.
If you do not normally use childcare but do need it now, you can email a request to info@bsklimop.nl.

No more Chromebooks available
We have now lent 123 chromebooks to families who do not have enough tablets, computers or
other devices at home to allow children to attend education.
All our chromebooks are now on loan and we can no longer honor requests.

Joint Participation Council More Primary is looking for you !!!!
The GMR of Meer Primair is looking for new members for both the staff representation and for the
parent representation. The GMR meets, advises and agrees on matters of interest to all schools,
employees and parents. If you feel involved in the school but would also like to contribute to upper
school, this is your chance.
The GMR: What do we do?
The GMR is a legal body within a school organization and has legal powers to influence decisions
that the foundation board intends to take. The GMR of Meer Primair represents the extracurricular
interests of children, parents and employees of Meer Primair affiliated schools. The Mission of the
GMR of the Meer Primair Foundation is: 'actively and constructively contribute to the core values of

the Meer Primair Foundation: Craftsmanship, development, connection, inspiration and continuity,
in which we strive for a balanced approach between the interests of children, parents and
employees' .
The GMR of Meer Primair acts as an equal and critical partner of the Executive Board with regard
to policy-making in the financial, organizational and educational fields. The GMR is able to
effectively fulfill its formal powers, roles and tasks (providing advice, agreeing, initiating and
checking). Information from the supporters and being able to discuss developments openly is also
essential to function properly as a GMR.
In addition to regular contacts with the constituency, for example through meetings with the chairs
of the Representative Advisory Councils of the schools, the GMR also meets twice a year with the
Supervisory Board to discuss the general state of affairs within the Meer Primair Foundation.
Who are we looking for for the GMR?
The GMR currently consists of 12 members: 7 members of staff, 2 of whom say goodbye, and 5
parents, 1 of whom says goodbye at the end of the year. Two parents already said goodbye during
the year. For a balanced composition we are looking for 3 new parent members and 2 new staff
members. Anyone who is interested in the ins and outs of our Foundation and schools, can agree
with the above mission and vision and who wants to actively participate, think along and
participate. We are looking for members who want to share their opinion with others, contribute
their knowledge, actively participate and broaden their horizons. If you have specific knowledge of
education, human resources, finance, etc. that you think may be relevant to Meer Primair, then the
GMR is for you. It is an advantage if you have knowledge of employee participation. We expect the
members of the GMR to have enough time available, attend meetings, have sufficient preparation
time and actively participate in meetings and in specific committees.
Candidates and elections
Do you recognize yourself in the above and do you also want to contribute to Meer Primair through
the GMR? We cordially invite you to apply! Register via the application form and email this
completed to email address gmr@meerprimair.nl. Also, if you want, don't forget to sign up for the
orientation course before March 20.
If you have any questions, you can contact the members of the GMR, see below:
Staff section:
Annelies van Haeringen (the Foresters), says goodbye
Marieke Best (Blackberry)
Debora van de Stad (Brandaris), says goodbye
Saskia Bouwer (Vredenburg)
Julia Driehuis (Klippeholm)
Sylvia Schuurman (Juliana van Stolberg)
Louki Visser (Vesterhavet)
Parent section:
Robbert Land (Vredenburg)
Roland Mols (Ivy), says goodbye
Anita Schoon (Orange Nassau School)
Jochem Somers (Tabitha)
Johan van Malsen (Vesterhavet)

