Donderdag 11 maart 2021

Klimophetnieuws
see further for English
Continurooster tenminste tot en met 1 april
Schooltijden indien vrijdagmiddag vrij
Vertrouwenspersoon Meerprimair

Huidige continurooster tot tenminste 1 april
Omdat wij nog steeds het aantal bewegingen van en naar school willen beperken handhaven wij
het huidige continurooster tot tenminste 1 april.
Vóór 1 april zullen wij u informeren over het rooster na 1 april.
Wij zijn heel blij met de medewerking van Happykids. Zij stellen inmiddels al een aantal weken, en
ook de komende weken, kosteloos medewerkers beschikbaar die tussen de middag met de
kinderen buiten gaan spelen.

Schooltijden indien vrijdagmiddag vrij
Een aantal keren per jaar hebben de groepen 1 t/m 5 op vrijdagmiddag vrij. De eerstvolgende keer
is dat op vrijdagmiddag 26 maart.
De eindtijden op deze vrijdagen voor de groepen 1 t/m 5 is dan gelijk aan de eindtijd op woensdag;
11.55 uur voor de groepen 1 t/m 4 en 12.05 uur voor de groepen 5.

Juffrouw Gulhan Sezer haar laatste week op de Klimop
Deze week werkt juffrouw Gulhan Sezer voor het laatste in groep 5B. De afgelopen 4 maanden
heeft zij in deze groep gewerkt omdat juffrouw Yvonne Naaijen met zwangerschapsverlof was.
Maar volgende week komt juffrouw Yvonne weer terug.
Ik wil juffrouw Gulhan heel hartelijk bedanken voor haar inzet de afgelopen maanden. Ik wens haar
veel succes met haar volgende groep op Klavertje Vier.

Externe vertrouwenspersoon Meerprimair
Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u vragen hebben of
ontevreden zijn over de manier waarop school zaken aanpakt (denk aan: de communicatie vanuit
de school, de manier waarop uw kind begeleid wordt, schoonmaakwerkzaamheden enz.). Wij
gaan ervan uit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u
van harte uit bij ontevredenheid deze te uiten naar de school:
• naar de leerkracht als het gaat om zaken die spelen in de klas,
• naar de schoolleiding als het gaat om klas- overstijgende onderwerpen.
Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt, oftewel als naar uw mening de klacht
niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze ten slotte voorleggen aan het schoolbestuur of voor
een objectief onderzoek aan een Klachtencommissie.
In de afweging welk vervolg het meest wenselijk is, kunt u zich laten bijstaan door de
contactpersoon e/o de externe vertrouwenspersoon.
De externe vertrouwenspersoon is een objectieve deskundige van buiten de school. De
externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij het vinden van een oplossing van de door u
gesignaleerde klacht. Klachten over ongewenst gedrag, die u onvoldoende vindt opgelost, kunt
u voorleggen aan de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u in het
klachttraject.
Vivian Donker-Hilhorst is de externe vertrouwenspersoon van Meerprimair en hieronder stelt zij
zich aan u voor.

Mijn naam is Vivian Donker-Hilhorst. Ik ben reeds 18 jaar werkzaam als
orthopedagoog en onderwijsadviseur in de schoolbegeleiding. Daarvoor
heb ik als leerkracht bovenbouw en intern begeleider in het
basisonderwijs gewerkt. Ik zie mijzelf als ‘all-rounder’ in het onderwijs
met daarbinnen mijn specialisme hoogbegaafdheid. Mijn
interessegebied is breed. Zo heb ik de afgelopen periode als interim
intern begeleider gewerkt, coach IB en ben ik nu werkzaam als
(traject)begeleider Passend Onderwijs binnen SWV Passenderwijs te
Woerden. Ook ben ik al enkele jaren aan SWV PPO Delflanden
verbonden, in de preventieve ondersteuning, maar vooral als
deskundige bij de verwijzingen naar SBO/SO. Ook voer ik basis-GGZ
trajecten uit bij (begaafde) kinderen met een specifieke hulpvraag.
Mijn ervaring met trajectbegeleiding en ‘bemiddeling’ tussen school en ouders hebben mij ertoe
gezet volmondig “Ja” te zeggen toen ik als opvolger van Pieter de Wit als vertrouwenspersoon
werd gevraagd. Mijn empathisch vermogen, gevoel voor rechtvaardigheid en
doorzettingsvermogen komen daarbij goed van pas. Ik vind het belangrijk een vraagstuk van alle
kanten te belichten en de beste oplossing te zoeken, het liefst voor alle partijen. Ik ben goed
bereikbaar per mail: v.donker@onderwijsadvies.nl of telefonisch 0182-556494 (doorschakeling
naar mobiel). Ik laat snel iets van mij horen wanneer ik het bericht heb gelezen of gehoord.
Meer informatie over de klachtencommissie, klachtrecht, contact- en vertrouwenspersoon vindt u in
hoofdstuk 10.14 van onze schoolgids.

Continuous schedule at least until April 1
School hours if free on Friday afternoon
Confidential counselor Meerprimair

Current continuous schedule until at least April 1
Because we still want to limit the number of movements to and from school, we will maintain the
current continuous schedule until at least April 1.
Before April 1, we will inform you about the schedule after April 1.
We are very happy with the cooperation of Happykids. For a number of weeks now, and also in the
coming weeks, they have been making employees available free of charge to play outside with the
children at noon.

School hours if free on Friday afternoon
A number of times a year groups 1 to 5 have a day off on Friday afternoons. The next time will be
on Friday afternoon, March 26.
The end times on these Fridays for groups 1 to 5 will then be the same as the end time on
Wednesday; 11:55 am for groups 1 to 4 and 12:05 pm for groups 5.

Miss Gulhan Sezer spent her last week at the Klimop
This week Miss Gulhan Sezer is working for the last in group 5B. She has worked in this
group for the past 4 months because Miss Yvonne Naaijen was on maternity leave.
But next week Miss Yvonne will be back.
I would like to thank Miss Gulhan very much for her efforts over the past months. I wish
her the best of luck with her next group on Klavertje Vier.

External confidential adviser Meerprimair
Sometimes things go wrong where people work together. As a parent, you may have questions or
be dissatisfied with the way school handles matters (think of: communication from the school, the
way your child is supervised, cleaning work, etc.). We assume that we can resolve most
complaints by mutual agreement. We cordially invite you to express this to the school in case of
dissatisfaction:
• to the teacher when it comes to issues that play a role in the classroom,
• to the school management when it comes to class-transcending subjects.

If you cannot reach an agreement with the teacher and the school management, in other words, if
in your opinion the complaint has not been properly resolved, you can finally submit it to the school
board or for an objective investigation to a Complaints Committee.
In considering which follow-up is most desirable, you can be assisted by the contact person and /
or the external confidential counselor.
The external confidential counselor is an objective expert from outside the school. The external
confidential counselor will guide you in finding a solution to the complaint you have identified. You
can submit complaints about undesirable behavior that you find insufficiently resolved to the
complaints committee. The external confidential counselor will guide you through the complaint
process.
Vivian Donker-Hilhorst is the external confidant of Meerprimair and she introduces herself below.
My name is Vivian Donker-Hilhorst. I have been working as a remedial
educationalist and educational advisor in school counseling for 18 years.
Before that, I worked as a senior teacher and internal supervisor in
primary education. I see myself as an "all-rounder" in education, within
which I specialize in giftedness. My field of interest is broad. For
example, I recently worked as an interim internal supervisor, coach IB
and I am now working as a (path) supervisor Appropriate Education
within SWV Passenderwijs in Woerden. I have also been associated
with SWV PPO Delflanden for several years, in preventive support, but
mainly as an expert in references to SBO / SO. I also carry out basic
mental health care programs for (gifted) children with a specific request
for help.
My experience with counseling and "mediation" between school and parents prompted me to say
“Yes” wholeheartedly when I was asked to act as a confidential advisor as Pieter de Wit's
successor. My empathy, sense of justice and perseverance come in handy. I think it is important to
illuminate an issue from all sides and to find the best solution, preferably for all parties. I am easily
reachable by email: v.donker@onderwijsadvies.nlor by telephone 0182-556494 (forwarding to
mobile). I will quickly let you know when I have read or heard the message.
More information about the complaints committee, right of complaint, contact and confidential
advisor can be found in chapter 10.14 of our schoolgids.

