2 november 2018
Beste ouders/verzorgers,
U ontvangt deze derde nieuwsbrief met hierin informatie over klassenouders, buitenspelen, de
koffieochtend, onze studiedagen, de 10-minutengesprekken, het nationaal schoolontbijt, onze
ouder- en kindadviseur, de jumbo spaaractie en een oproep voor de GMR.

Oproep Klassenouders
Wie o wie vindt het leuk om klassenouder te
zijn? Als klassenouder ben je actief
betrokken bij het reilen en zeilen van de klas
van je kind. Zo kan je bijvoorbeeld helpen bij
uitstapjes, feesten, sportdagen,
luizencontrole en andere activiteiten op en
rond de school. Groepen mogen ook twee klassenouders hebben. Interesse? Laat het snel
weten aan de leerkracht van uw kind!
Buitenspelen
Iedere maand staat er een sportief spel centraal tijdens het buitenspelen. Deze maand staat
fopbal centraal.

10-minutengesprekken
Op 20 en 21 november staan er weer 10minutengesprekken gepland. U ontvangt in de loop
van volgende week een uitnodiging via de Parro.
Vergeet u zich niet in te schrijven?

Studiedag 10 oktober en studiemiddag 7 november
Tijdens onze laatste studiedag zijn we dieper ingegaan op de missie van onze school: we
verzorgen goed onderwijs en waarborgen het welbevinden van ieder kind. We hebben het
onder andere gehad over de Vreedzame School en hoe we deze methode krachtiger kunnen
inzetten.
Op 7 november gaan wij met ons nieuwe team een middag op stap om elkaar nog beter te
leren kennen en om de onderlinge band te versterken.

Koffieochtend 14 november
Op deze speciale koffieochtend schuiven leden van de directie en het bestuur
aan om vragen te beantwoorden van ouders. Leuk als u erbij bent!

Nationaal schoolontbijt
Op dinsdag 6 november is het Nationaal School ontbijt.
Op die ochtend ontbijten de leerlingen op school. Geef
uw kind een ontbijtbord, mes en beker mee.
Ouder- en kindadviseur Tanja
Iedere donderdagochtend is Tanja Kooij vanaf 08:30 uur
aanwezig voor al uw vragen over het opgroeien en
opvoeden van uw kind. Zij is ook telefonisch of per mail
te bereiken. Dat kan via 06-578 737 60 of
t.kooij@oktamsterdam.nl. Haar werkdagen zijn: maandag, dinsdag en donderdag.
Jumbo spaaractie
Vergeet u niet de punten, die te sparen zijn bij de Jumbo, in de zuil te gooien in de aula? Met
de punten kunnen wij voor materiaal sparen. Meer info is te vinden op
https://www.jumbosparenvoorjeschool.nl/bs-monseigneur-bekkers/
Oproep namens de ASKO ouder GMR!
Wil je meedenken over het beleid van de ASKO? Meld je dan aan als kandidaat voor de
oudergeleding van de GMR
De termijn van één van de ouders is verstreken per 1 december 2018. Wij nodigen je van
harte uit om je als ouder kandidaat te stellen.
Wat is de GMR en wat doet de GMR
De GMR staat voor Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Dit is de overkoepelende
medezeggenschapsraad van alle scholen van de ASKO. De ASKO is één stichting en veel
beslissingen die de scholen aangaan worden op ASKO niveau genomen.
De GMR houdt zich bezig met medezeggenschap op diverse bovenschoolse onderwerpen,
ofwel onderwerpen die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor een
meerderheid van de scholen binnen de ASKO.
De GMR is een wettelijk orgaan. In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) zijn de
bevoegdheden van MR en GMR vastgelegd. De GMR van de ASKO bestaat uit 4 leden van het
personeel en 4 ouders van de scholen.
Wat ga je meemaken?
•

De GMR vergadert ongeveer 7 keer per jaar. Dit is vaak op de dinsdag vanaf 18.00
uur.

•
•

•
•
•

In het eerste gedeelte van de vergadering worden onderling punten besproken als
voorbereiding op het tweede deel van de vergadering met de bestuurder.
Er heerst binnen de GMR een prettige en informele sfeer. Je toekomstige collegae
van de GMR zijn zeer betrokken medewerkers en ouders die medezeggenschap hoog
in het vaandel hebben staan en zeer serieus hun taak vervullen.
De relatie met de bestuurder is open, prettig, informeel, maar zakelijk als dat nodig
is. Er zijn korte lijnen.
Voor nieuwe GMR-leden is het mogelijk een basis cursus Medezeggenschap van 2
avonden te volgen.
Voor elke vergadering is er een onkostenvergoeding van € 50, -

Als je ons GMR-team wil versterken, stuur dan snel een e-mail
naar gmr.asko@askoscholen.nl
Proces:
•
•
•
•

De sluitingsdatum kandidaatstelling is 16 nov 2018.
De verkiezing vindt in de week daarna plaats.
De MR'en van de scholen kiezen uit de kandidatenlijst één persoon.
We zouden het prettig vinden als je in een paar regels kunt aangeven waarom en hoe
je ons team wilt versterken.

Als je eerst vragen hebt, laat het weten. De vragen kun je via de mail stellen maar je hebt
het snelst antwoord als je mij even belt op 06 31 36 77 25.
Wij hopen snel kennis met je te kunnen maken.
Namens de GMR,
Arnold Klamer voorzitter GMR

