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Verkiezingen GMR 
Onze school hoort bij de stichting Meer Primair. Net zoals onze school een 
medezeggenschapsraad heeft, heeft Meer Primair die ook: de GMR (Gemeenschappelijke 
MedezeggenschapsRaad). Voor deze raad worden betrokken ouders gezocht. Bent u 
geïnteresseerd in onderwijs en wilt u daarover meedenken en meepraten? Kijk dan eens aan het 
einde van deze nieuwsbrief. Daar leest u meer over de GMR-verkiezingen. Maar wacht niet te 
lang; u hebt tot 15 februari de tijd. 
 

Tellen op school in 16 verschillende talen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het begon als een grapje van een paar leerlingen en leerkrachten: tellen in verschillende talen. 
We wisten natuurlijk wel dat er op school veel moedertalen zijn vertegenwoordigd, maar de teller 
stond na één dag al op 16! Voorwaarde is wel dat een kind echt van 1 t/m 10 in zijn of haar taal 
kan tellen. Stiekem hopen we nòg een paar talen te ontdekken.  

 

Gymnastiekkijkdag 
Onlangs is er een brief meegegeven over de 
gymnastiekkijkdag. Ouders met kinderen in 
groep 3 t/m 8 kunnen op dinsdag 22 januari 
een gymles van hun kind bijwonen in de 
Fanny Blankers Koenhal. Het is de bedoeling 
dat ouders op de tribune plaatsnemen. In 
verband met de privacy mogen er geen 
foto’s of filmpjes worden gemaakt. Voor een 
goed verloop van de lessen is het belangrijk dat het rustig is op de tribune. U begrijpt dat 
gymleerkracht Iris geen tijd heeft om tijdens of tussen de lessen in gesprek te gaan. Mocht u haar 
willen spreken, dan kunt u wel een afspraak met haar maken. 
 

Vrijwilligers 
Sinds deze maand hebben we er een nieuwe vrijwilliger bij: Nojin. Zij helpt kinderen bij onder 
meer het lezen en rekenen. Zij werkt op dinsdagmiddag en woensdagochtend bij ons. Wij heten 
haar van harte welkom en zijn ontzettend blij met haar inzet. 
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Voorschoolse opvang 
Over nieuwbouw en buitenschoolse opvang gesproken, voor sommige vormen van opvang 
hoeven we niet te wachten. Zo is voorschoolse opvang vanaf 7.30 uur een mogelijkheid. Er 
moeten wel minimaal 6 kinderen worden aangemeld, anders is het niet rendabel. Uit een peiling 
van vorig jaar bleek dat die 6 kinderen er gemakkelijk zijn. Alleen de echte inschrijving blijft helaas 
op 1 kind steken.  
Hebt u behoefte voor één of meer dagen aan voorschoolse opvang voor uw kind(eren)? Meldt u 
zich dan even bij Joost van Dijk. 

 

Stand van zaken nieuwe school 
We kunnen het nieuwe gebouw de grond wel uit kijken! Maar ja, dat kan nu eenmaal niet. Toch is 
er wel nieuws. Vorige week vrijdag hebben we het Programma van Eisen officieel aan de besturen 
van Meer Primair en Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer aangeboden. In het Programma 
van Eisen hebben we geschreven hoe wij onze toekomstige school zien: een duurzaam gebouw, 
een sieraad voor de wijk, een plek waar 
kinderen in een rustige sfeer kunnen 
werken, leren, samenwerken en 
ontspannen. Een gebouw waarin 
iedereen zich welkom voelt. Maar ook 
een gebouw met een prachtig 
gedeeltelijk natuurschoolplein. En, heel 
belangrijk: een gebouw met 
buitenschoolse opvang. Daarom werken we nauw samen met de Stichting Kinderopvang 
Haarlemmermeer. Nu hebben we al peuteropvang ‘De Ontdekking’, maar we willen veel meer! 
Met dit programma van eisen kan het bestuur van Meer Primair officieel naar de gemeente toe 
om te vertellen wat onze wensen zijn. De eerste contacten zullen nog deze maand zijn. 
 

Groepspresentatie groep 7 
Af en toe blijven zaken fout gaan. Dat geldt ook voor de verplaaste groepspresentatie van groep 
7. Eerder communiceerden we dat deze was verplaatst naar vrijdag 25 januari. Dat klopt niet. De 
goede datum is 7 februari. Onze excuses voor de verwarring. 
 

Stagiaires 
Zoals iedere basisschool, leidt ook onze school studenten op tot leerkracht. Het afgelopen halfjaar 
waren de volgende studenten bij ons: Céline (groep 7/8), Jojanneke (groep 3/4) en Vera (groep 
1/2B). Het komende halfjaar gaan Céline en Vera hun stage elders voortzetten. Jojanneke blijft bij 
ons op school en gaat naar groep 1/2A. 
 

Kalender  
22 januari   gymnastiekkijkdag 
23 januari   voorleesontbijt 
24 januari   bibliotheekbezoek groepen 4 
30 januari   bibliotheekbezoek groep 3 en 5 
31 januari   Nieuwsflits nummer 10 
1 februari   studiedag (alle kinderen vrij)
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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 College 
van Bestuur (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 en 5 ouders. Voor een evenwichtige 
samenstelling zijn we op zoek naar 2 nieuwe ouderleden. Iedere ouder 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. 
 
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 (voor 15 februari 2019) aan via 
het kandidaatstellingsformulier en mail dit ingevuld naar emailadres gmr@meerprimair.nl. 
Bij eventuele vragen kun je terecht bij de leden van de GMR, zie onder: 
 
Personeelsgeleding: 
Annelies van Haeringen ( Bosbouwers) 
Marieke Best (Braambos) 
Debora van der Stad (Brandaris) 
Saskia Bouwer (Vredeburg) 
Julia Driehuis (Klippeholm) 
Sylvia Schuurman (Juliana van Stolberg) 
Louki Visser (Vesterhavet) 

Oudergeleding: 
Daniela Ciskova (Klavertje Vier) 
Robbert Land (Vredeburg) 
Roland Mols (Klimop) 
Niek Wetser (Caleidoscoop) 
Anita Schoon (Oranje Nassauschool)  
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Kandidaatstellingsformulier gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)  
 
 
Naam: ……………………………….………………………………………………………………….  
 
E-mailadres: ……………………………………………………….………………………............ 
 
Naam school: …………………………………………………………………………………………  
 
Ervaring / werk: …………………………………….………………………………………………  
 
Korte motivatie: ………..……………………………….………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Dit formulier kunt u via e-mail verzenden voor 15 februari 2019 naar de GMR meer primair: 
gmr@meerprimair.nl 
 


