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Gevonden voorwerpen vrijdag 10 september op het grote schoolplein
Morgenochtend, voor aanvang van de school, legt meester Wali alle gevonden
voorwerpen op het grote schoolplein. U heeft dan de gelegenheid om te kijken of daar nog
kleding of andere voorwerpen van uw kind tussen liggen. Na morgen worden alle
gevonden voorwerpen definitief opgeruimd.

Vacatures in oudergeleding van de medezeggenschapsraad
In verband met het vrijkomen van 2 posities binnen de oudergeleding van
de Medezeggenschapsraad (MR), zijn we op zoek naar twee nieuwe collega's voor de MR.
We zoeken ouders met een actieve input en met interesse in onderwijs gerelateerde
beleidszaken.
Het meebeslissen en meedenken op school is
De laatste jaren een heel gewone zaak geworden. Terecht ook, u wilt tenslotte dat uw
kind goed onderwijs krijgt en op een school zit die bij uw kind past.
Dit meebeslissen en meedenken is geregeld bij de wet Medezeggenschap Onderwijs.
Deze wet geeft aan dat elke school een MR moet hebben.
De raad bestaat voor de helft uit leden die rechtstreeks uit en door het personeel worden gekozen.
De andere helft bestaat uit leden die rechtstreeks vanuit en door de ouders wordt gekozen.
De MR van de Klimop bestaat uit 3 personeelsleden en 3 ouders. Daarnaast heeft de directeur van
de school een adviserende stem.
Een goed lopende MR staat of valt met de inzet van de leden.
Betrokkenheid bij en motivatie voor het werk dat voortkomt uit een lidmaatschap zijn hier de sleutel
woorden.
De afgelopen jaren heeft de MR op een actieve manier mee kunnen denken en input geleverd over
onder andere het schoolplan. Ook bespreken wij de regelmatig kwaliteit van de tussenschoolse

opvang, de verkeerssituatie en de implementatie van nieuwe projecten. Voor een deel van
de besproken onderwerpen is instemming van de MR nodig;
over andere onderwerpen brengt de MR een advies uit aan de schooldirectie. Voor beiden is het
van belang om beleidsdocumenten te lezen en van feedback te voorzien.
Wie in de MR zit moet rekenen op zo’n zeven avondvergaderingen, die zijn verdeeld over
het schooljaar. Verder kunnen er bijkomende taken zijn. Een voorbeeld hiervan is
het uitzetten van een korte vragenlijst onder ouders of het schenken van de kerstborrel op de
patio tijdens het kerstdiner van de kinderen.
De oudergeleding van de MR vertegenwoordigt alle ouders van de Klimop.
Dat betekent dat een MR-lid open staat voor vragen, suggesties en opmerkingen
van ouders en daarbij een luisterend oor heeft.
Wie geïnteresseerd is in een plaats binnen de MR kan dit kenbaar maken door een
motivatiemail, voorzien van een foto (dit in verband met een eventuele verkiezing), per mail
toe te sturen naar: mr@bs-klimop.nl Dit is mogelijk tot vrijdag 24 september. Na
de aanmelding ontvangt u een bevestiging.
Bij de aanmelding van twee kandidaten, worden deze automatisch in de MR gekozen. Bij
de aanmelding van meer dan 2 kandidaten zullen er verkiezingen plaatsvinden.

Nieuw op de Klimop: De leerlingenraad!
Dit schooljaar starten we met een leerlingenraad op de Klimop! We willen de leerlingen meer
betrekken bij zaken die op school spelen. Als leerlingen zich betrokken
voelen bij het reilen en zeilen in de klas en op school voelen ze zich
daar ook verantwoordelijker voor. Een van de manieren om
betrokkenheid van leerlingen te vergroten is te werken met een
leerlingenraad. Via deze raad krijgen kinderen inspraak in zaken die op
school spelen en zo weten wij wat er speelt bij de leerlingen en wat zij
belangrijk vinden.
Uit de groepen 5 tot en met 8 kunnen leerlingen hierin plaatsnemen.
Deze week hebben zij een filmpje bekeken in de klas waarin is uitgelegd wat een leerlingenraad
doet en wat we van de kinderen verwachten. De kinderen kunnen zich opgeven bij de eigen
leerkracht en wanneer er meerdere kandidaten zijn, kunnen zij “campagne voeren". Er worden
verkiezingen gehouden in klas en de verkozen leerlingen nemen deel aan de leerlingenraad. De
eerste vergadering is op donderdag 23 september.

Wat doen de leden?
-1x in de 7 weken komt de leerlingenraad bij elkaar op donderdag van 14.00-15.00 uur.
-De leden nemen ideeën uit hun eigen klas mee en bespreken die in de raad, onder begeleiding
van een leerkracht.
-Samen nemen zij beslissingen over dingen die alle leerlingen veranderd willen zien op school.

Wat kunnen leden?
- Goed luisteren.
- Je eigen mening durven geven.
- Meningen van anderen respecteren.
- Goed kunnen overleggen en samenwerken.
- Openstaan voor ideeën van anderen.
- Verantwoordelijkheid durven nemen.
- Voor een groep durven praten.
Er komen in de groepen 5 t/m 8 ideeënbussen te staan, waar alle kinderen hun ideeën in kwijt
kunnen. Voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4 komen er centrale ideeënbussen in de school te
staan en ook in deze groepen zal er aandacht zijn voor de leerlingenraad.
Juf Karen en juf Barbara zullen de kinderen van de leerlingenraad begeleiden.

De ouderraad is op zoek naar U!!!!!!

Gebruik van ingangen en fietsenrekken

Een vriendelijk maar dringend verzoek om fietsen te plaatsen in de daarvoor bestemde
fietsenrekken op het schoolplein. Wij hebben daar ruim voldoende rekken voor alle fietsen.
Door fietsen te plaatsen zoals op de foto wordt het onderhoud van het groen gehinderd.
Daarnaast het verzoek aan alle leerlingen om gebruik te maken van de ingang die het dichtst bij
jouw eigen groep is.
Bijvoorbeeld; de groepen 5 gaan naar binnen via de patio en niet bijvoorbeeld via de
kleuteringang. Daardoor krijgen we verkeer is school dat tegen elkaar in gaat.
Inmiddels zijn de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 ook wel weer zo gewend op school dat zij niet
meer door een ouder broertje of zusje naar binnen hoeven worden gebracht.
Het alleen naar binnen gaan bevordert de zelfstandigheid van de leerlingen.
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Lost and found items Friday 10 September in the large schoolyard
Tomorrow morning, before school starts, Master Wali puts all found objects on the large school
yard. You then have the opportunity to see if there are still clothes or other objects belonging to
your child in there. After tomorrow, all found objects will be definitively cleaned up.

Vacancies in the parent section of the participation council
Due to the release of 2 positions within the parent section of the Participation Council (MR), we are
looking for two new colleagues for the MR.
We are looking for parents with active input and with an interest in education related
policy matters.
Participation in decision-making and thinking at school has become a very common thing in recent
years. And rightly so, after all, you want your
child receives a good education and attends a school that suits your child. This participation in
decision-making and thinking is regulated by the Participation Education Act.
This law states that every school must have an MR. Half of the council consists of members who
are directly elected from and by the staff. The other half consists of members elected directly from
and by the parents. The MR of de Klimop consists of 3 staff members and 3 parents. In addition,
the director of the school has an advisory vote.
A well-functioning MR stands or falls with the efforts of its members.
Commitment to and motivation for the work that comes from membership are the keywords here.

In recent years, the MR has been able to actively contribute ideas and provide input on, among
other things, the school plan. We also regularly discuss the quality of the intermediate school
reception, the traffic situation and the implementation of new projects. Some of the topics
discussed require the consent of the MR; The MR advises the school board on other subjects. It is
important for both of them to read policy documents and provide feedback.
Anyone on the MR can count on about seven evening meetings, which are spread over the school
year. There may also be additional tasks. An example of this is distributing a short questionnaire to
parents or serving Christmas drinks on the patio during the children's Christmas dinner.
The parent section of the MR represents all parents of the Ivy. This means that an MR member is
open to questions, suggestions and comments
of parents and has a listening ear.
Anyone who is interested in a place within the MR can make this known by sending a
motivation e-mail, with a photo (in connection with a possible election), to be sent by e-mail to:
mr@bs-klimop.nl. This is possible until Friday 24 September. After registration you will receive a
confirmation.
When two candidates are registered, they are automatically selected in the MR. Elections will be
held if more than 2 candidates are registered.

New on the Ivy: The student council!
This school year we will start with a student council at the Klimop! We want
to involve the students more in matters that are going on at school. If
students feel involved in the ins and outs of the classroom and at school,
they also feel more responsible for it. One of the ways to increase student
involvement is to work with a student council. Through this council, children
have a say in matters that occur at school, so that we know what is going on
with the students and what they find important.
Students from groups 5 to 8 can take a seat here. This week they watched a video in class
explaining what a student council does and what we expect from the children. The children can
register with their own teacher and if there are several candidates, they can "campaign". Elections
are held in class and the elected students participate in the student council. The first meeting is on
Thursday 23 September.
What do the members do?
-1x every 7 weeks the student council meets on Thursdays from
14.00-15.00.
-Members bring ideas from their own class and discuss them in
the council, under the guidance of a teacher.
-Together they make decisions about things that all students want
to see changed at school.

What can members do?
- Listening well.
- Dare to express your own opinion.
- Respect others' opinions.
- Ability to communicate and collaborate well.
- Be open to ideas of others.
- Dare to take responsibility.
- Dare to speak in front of a group.
There will be suggestion boxes in groups 5 to 8, in which all children can express their ideas.
Central ideas boxes will be placed in the school for the children in groups 1 to 4 and attention will
also be paid to the student council in these groups.
Miss Karen and Miss Barbara will guide the children of the student council.

Use of entrances and bicycle racks

A friendly but urgent request to place bicycles in the designated bicycle racks in the schoolyard.
We have more than enough racks there for all bicycles.
By placing bicycles as in the photo, the maintenance of the green is hindered.
In addition, the request to all students to use the entrance closest to your own group.
For example; groups 5 enter through the patio and not, for example, through the kindergarten
entrance. As a result, we get traffic is school that goes against each other.
In the meantime, the students of groups 1 to 4 are also so used to school that they no longer have
to be brought in by an older brother or sister.
Going in alone promotes the independence of the students.

The Parent Council is looking for YOU!!!!!!

