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Wij hopen dat er veel opgaven binnen zijn voor het opknappen van de
zolder.
Vandaag is de 4e ronde van de culturele activiteiten.

Vandaag is de finale van de voorleeswedsrijd. Wie mag onze school
vertegenwoordigen tijdens de regio-finale! Doe je best!
Vandaag is de afsluiting van de eerste ronde culturele activiteiten.
Bloemenhulde voor de cursusleiders en vrijwilligers en mevrouw Van
Heyningen komt op bezoek om te kijken hoe het is gegaan.
Vanavond is er om 19.00 uur een vergadering van de
medezeggenschapsraad.
Juf Janet gaan naar de cursus Kindgesprekken.
GVO-juf Ria Berkhof is vandaag niet aanwezig i.v.m. heuglijke
familieomstandigheden. Er is dus geen godsdienstles.

De kanjerafspraken op onze kanjerschool:
Kanjerafspraak van de maand:
Oktober
November
December
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli

We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
We werken samen
We hebben plezier
We doen mee
We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
We werken samen
We hebben plezier
We doen mee

Iedere afspraak geldt vanzelfsprekend het hele jaar
door, maar krijgt in de genoemde maand extra
aandacht.

Wij vragen hierbij om uw hulp!
Wij zoeken zestien ouders-verzorgers die op woensdag 5 december, vanaf 10.00 uur kunnen
helpen bij het Pietencircuit van groep 5, 6, 7 en 8. Opgave kan via e-mail of een melding bij
juf Lisa.

Hoofdluis, graag blijven controleren!
Wij kregen van het kriebelteam het verzoek om jullie te melden, dat er in één van de
groepen hoofdluis is geconstateerd. Een leerling is direct behandeld en er zal een
hercontrole volgen. Vriendelijk verzoek om te blijven controleren.
Update:
Maandag is er opnieuw gecontroleerd en we hebben het ‘gekriebel’ nog niet helemaal onder
controle. Iedereen zet zich hard in om helemaal luisvrij te worden.
Vriendelijk verzoek om te blijven kammen en controleren.
Dank aan het kriebelteam.
Update 125 jaar Cantecleer
Herinneringen
Meester Wim Dimmendaal heeft ons een mooi overzicht gestuurd van zijn herinneringen uit
de periode 1974-2000. Freddy Ekkel gaat kijken, of er nog geschikt beeldmateriaal bij kan.
We sturen het verhaal door naar de Kloosterhaarder.
Aanmelden reünie
Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen van de digitale aanmeldpagina voor de reünie.
Zodra alles klaar is, horen jullie van ons. Het is wel al zeker dat belangstellenden voor een
bijdrage van 10 euro kunnen meedoen aan de reünie. Voor het geld hoeft u het dus niet te
laten.
Op zoek naar………..
Tijdens de reünie is er ook een tentoonstelling te bezichtigen in het Dorpshuis. We zijn druk
bezig om voor Freddy spullen te verzamelen die van zolder komen. Wij hopen dat het
materiaal, samen met de spullen die Freddy al heeft verzameld, een mooie indruk geven van
het onderwijs in Kloosterhaar.
We hebben de foto’s van alle deelnemers van het 100-jarig schoolfeest al boven water.
Het zijn foto’s die waarschijnlijk door de familie van meester Duijts zijn gemaakt.
Hoe doen jullie dat?
Tijdens de informatieavond die wij laatst hebben georganiseerd voor de ouders-verzorgers
van de leerlingen van groep 1-2, bleek wel dat je niet te gauw te veel informatie geeft.
Basis van de informatie is natuurlijk de schoolgids. In dat document wordt aardig wat
informatie gegeven. Dat boekwerkje wordt één keer per jaar verstrekt en in de praktijk blijkt
wel dat het handig is om bepaalde informatie regelmatig opnieuw onder de aandacht te
brengen. Vandaar dat we regelmatig de rubriek ‘Hoe doen jullie dat?’ in de weekkaartnieuwsbrief zullen opnemen.
Deze keer:
1. Hoe houden jullie rekening met de mening van de ouders-verzorgers?
2. Hoe zit dat met vervanging van leerkrachten?

Hoe ouden jullie rekening met de mening van ouders-verzorgers?
Het eerste contact is altijd tussen leerkracht en ouders-verzorgers. In de meeste schoolgidsen staat
wel een uitnodiging om bij vragen en/of opmerkingen eerst contact op te nemen met de leerkracht
en daarna eventueel met de directeur van de school.
De ouders-verzorgers worden op het gebied van beleid en plannen vertegenwoordigd door de
medezeggenschapsraad. Een raad die bestaat uit een gelijkwaardig aantal ouders-verzorgers en
personeelsleden. De directeur is een adviserend lid. Ouders die belangstelling hebben, mogen de
MR-vergaderingen bijwonen, omdat die openbaar zijn.
De functie van de ouderraad ligt meer op het vlak van beheer en inning ouderbijdragen en
schoolreisgelden en het organiseren van activiteiten. Vandaar ook de nieuwe naam
‘activiteitencommissie’ voor de ouderraad van onze school.
Via beide contactorganen komen soms ook vragen en/of adviezen bij het schoolteam binnen. U kunt
aannemen dat wij iets met de gegevens doen. Vragen en/of opmerkingen tijdens een
informatieavond, kunnen ook aanleiding zijn om zaken aan te passen.
Het bestuur van de stichting wil graag weten hoe de mening van de ouders-verzorgers is, en
organiseert daarom één keer per twee jaar een tevredenheidsonderzoek. U wordt digitaal
uitgenodigd om per gezin een digitale vragenlijst in te vullen. Ook wordt de mening van de leerlingen
van groep 6 t/m 8 gevraagd. Tevens krijgen alle teamleden de gelegenheid om een speciale
vragenlijst in te vullen.
Alle gegevens worden verzameld door een onafhankelijke onderwijsorganisatie Cedin. Een
medewerker van dat bedrijf verwerkt alle gegevens, maakt een overzicht per school en stuurt die
documenten naar de scholen. De voorzitter van het College van Bestuur bekijkt alle gegevens en
bespreekt de opbrengsten met de directeuren van de scholen. Samen beslissen zij, of er uitkomsten
zijn, waar actie op moet worden ondernomen. Zo kwam er uit één van de laatste onderzoeken
bijvoorbeeld naar voren dat een aantal ouders-verzorgers graag meer muziekonderwijs wil.
Tot slot worden de uitkomsten besproken met de GMR (Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad), de medezeggenschapsraden van de individuele scholen en worden de
resultaten per school gepresenteerd aan de ouders-verzorgers.
Maar……………………..hoe je het ook organiseert op papier, een direct contact met ouders-verzorgers is
nog steeds een goede manier. Zijn er vragen/opmerkingen? Neem contact op met de leerkracht, of
de directeur.
Hoe zit dat met vervanging van leerkrachten?
Binnen onze stichting zijn ze bezig om zoveel mogelijk maatregelen te nemen om bij ziekte een
leerkracht te kunnen vervangen. Wij hebben een digitaal systeem, de Vervangingsmanager, waarin je
een vervanger kunt aanvragen. Bij ziekte, of bijvoorbeeld een cursus, kun je aangeven op welke
datum en voor welke groep een leerkracht beschikbaar moet zijn.
Zoals iedereen wel al weten, staat regelmatig in de krant dat er een tekort aan vervangers is.
Helaas is niet voorspelbaar wanneer iemand ziek zal zijn. Ondanks alles proberen wij toch zicht te
houden op beschikbaarheid van personeel. Zoals in het geval van de vervanging in groep 1-2, nemen
we ruim op tijd contact op met de beschikbare kandidaten om op tijd de zaak te kunnen regelen.

In verband met de AVG-wet gaan we niet met namen strooien, maar zoals het er nu naar uitziet kan
juf Hilly na de kerstvakantie weer volledig van start.
Op dinsdagmorgen heeft zij vrij en daarvoor staat juf Evelien Otter als vaste kandidaat ingepland.
Wij hopen dat zij ook vanaf 1 februari op de maandagmiddag aan het werk kan, als juf Hilly met de
leerlingen van groep 2 aan het werk gaat. Op die manier hebben wij de garantie dat er niet meer dan
twee gezichten voor de groep komen.
Voor de huidige vervangers betekent dit, dat hun werkzaamheden per ingang van de kerstvakantie
worden beëindigd.
De ouders-verzorgers van groep 1-2 krijgen voor de kerstvakantie nog nader bericht.
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