Data
7 november
7 november
17 november
week 47

Eftelingdag
OV vergadering
Pyjamazingen voor groep 1 tm 4
Oudergesprekken voor groep 1 (kinderen die niet net een
kennismakingsgesprek gehad hebben)

30 november

Nieuwe nieuwsbrief

MR
Mogen wij ons even voorstellen: De mr van De Lage Weijkens:

Marijn van der Welle- Evy Boons- Suzanne van Nuenen-Linda Benders-Meta
Pijnenburg- Joris van den Burg – Kim Dyunisveld
De mr is gekozen door ouders en leerkrachten en bestaat uit zes leden, te weten:
drie ouders en drie leerkrachten. De mr behartigt de belangen van ouders, leerlingen
en personeel. De raad zoekt naar mogelijkheden om deze belangen te verenigen met
de wensen van het bevoegd gezag, in ons geval Stichting Leerrijk. De directeur van
De Lage Weijkens is Linda Benders, zij is adviseur van de MR en vertegenwoordigt
het bestuur/school in de mr-vergaderingen. De mr vergadert zes keer per jaar. U
vindt de data in de Jaarkalender op de website van onze school. U bent van harte
welkom om een vergadering bij te wonen. Daarvoor u hoeft zich alleen aan te
melden bij één van de mr-leden. In de mr komen onderwerpen aan de orde die te
maken hebben met het beleid in en rond de school. Een greep uit de onderwerpen
die in de MR besproken worden: schoolplan – vakanties – begroting – formatie –
schoolgids – schooltijden etc.
De mr heeft bij veel onderwerpen een wettelijk instemmings- of adviesrecht. Dat wil
zeggen dat er onderwerpen zijn waarover aan de mr instemming gevraagd gaat
worden, bijvoorbeeld over het schoolplan, en onderwerpen waarover de mr een

advies uitbrengt, bijvoorbeeld bij deelname aan een onderwijskundig traject. Om
standpunt instemming en advies goed te kunnen bepalen heeft de mr regelmatig
overleg met de directeur van de school. Daarnaast informeert de directeur de mr,
zodat de mr een eigen oordeel kan vormen en eventueel suggesties voor
verbeteringen kan doen.
Natuurlijk kan de mr ook initiatief nemen om advies te geven aan directie of het
bestuur van Stichting Leerrijk over allerlei onderwerpen. Daarnaast denkt de mr mee
over de ontwikkeling van de hierboven benoemde beleidsterreinen binnen de school.
Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die van
invloed zijn op de ontwikkeling van uw en onze kinderen. Dit kan gaan over
bijvoorbeeld leerlingenzorg, veiligheid, formatiezaken, leeraanbod, welke
leerkrachten en directieleden worden aangesteld. De mr-vergaderingen bieden dus
ruimte aan ouders, leerkrachten en directieleden om informatie en argumenten uit te
wisselen en er worden afspraken gemaakt over ontwikkelingen op het gebied van
verschillende beleidsterreinen.
Hopelijk hebben we u wat meer kunnen informeren over de activiteiten/werkwijze
van de mr. Heeft u vragen of zaken die we als mr mee kunnen nemen, kunt u altijd
contact met ons opnemen of mailt u naar de secretaris van onze mr:
jorisvandenburg@leerrijk.nl
Even voorstellen
Hallo! Ik ben Celina van Gool, 19 jaar en woonachtig in
Waalwijk. Momenteel ben ik een afstudeerstudent aan de
Academische PABO Kunst- en Cultuurwetenschappen in
Tilburg. Het komende jaar zal ik op de dinsdagen en vrijdagen
te vinden zijn in groep 7 bij meneer Joris. In mijn vrije tijd zing
ik graag en speel ik gitaar. Ik heb er veel zin in en laten we er
een leuke en leerzame tijd van maken! Loop gerust een
keertje langs voor vragen of een gezellig praatje.

Cursus Typetuin
Goed nieuws!
We hebben voldoende aanmeldingen om van start te kunnen gaan met de
typecursus!
Er is nog plaats in de groep, inschrijven nog steeds mogelijk
Op dit moment zijn er 13 deelnemers.
Er is plaats voor maximaal 18 deelnemers.
Hoe gaan wij om met late inschrijvingen?
Op het laatste moment zijn er altijd nog inschrijvingen (mits natuurlijk nog plaats).
Onze typecoach heeft de 1e les een namenlijst van de ingeschreven deelnemers. Een
deelnemer die niet op de lijst staat volgt wel de 1e les, wij sturen kinderen niet
onbegeleid naar huis. Aan het einde van de les krijgt het kind een kaartje mee naar
huis voor de ouders/verzorgers met de informatie om het kind alsnog in te schrijven.
T/m de 2e les kunnen kinderen instromen (bij voldoende plaats)

Informatie vanuit de GMR
Met ingang van dit schooljaar gaat de GMR jullie op de hoogte houden en informeren
via updates in de Leerrijker! De tweejaarlijkse nieuwsbrieven komen hiermee te
vervallen. We hopen op deze manier (nog) meer leden van onze achterban te
kunnen bereiken en de zichtbaarheid van de GMR te vergroten.
Voorstellen leden GMR
De GMR bestaat met ingang van dit schooljaar uit de volgende leden:
Oudergeleding:
Erik Grigorjan; ouder BS Besoyen
Tom Klerks; ouder BS Pater v.d Geld
Eric Michgelsen (voorzitter); ouder BS
Kinderboom
Lorraine Roomer; ouder BS Meerdijk
Armand Schuffelers; ouder BS Meerdijk
Personeelsgeleding:
Sylvana Coumans (secretaris); leerkracht Breinrijk! groep 5/6, 6/7 en 8
gmr@leerrijk.nl
Nicole Mangels (ambtelijk secretaris)
nicolemangels@leerrijk.nl
AnneMarie Bruurmijn; coördinator Taalimpuls & Nieuwkomers (bovenschools)
Susanne Leijtens; IB'er/gedragsspecialist BS Besoyen
Elma de Bont; leerkracht groep 8 en ICT-er SBO het Zilverlicht
Bijeenkomst GMR-MR
Op dinsdag 1 november organiseert de GMR de jaarlijkse contactavond voor GMRMR. Deze avond staat vooral in het teken van wederzijdse kennismaking en
daarnaast zal Jeroen van de Berg een presentatie verzorgen. De uitnodigingen zijn
inmiddels verstuurd en we hopen veel MR-leden te mogen ontmoeten.
Zelfevaluatie GMR
Op maandag 19 september jl. heeft de GMR een studiebijeenkomst gehad onder
begeleiding van een externe deskundige. Naast veel informatie over de rechten en
plichten van de GMR zijn we vooral ook ingegaan op onze drijfveren. Wat voor een
"type" GMR willen we zijn en zijn we dat nu al? Wat gaan we nog ontwikkelen en wat
hebben we daar voor nodig? Een zinvolle bijeenkomst die door alle leden positief is
ervaren. Binnen Leerrijk zijn we ook bezig met het versterken van de "driehoek"
GMR-RVT-Bestuur en daarom zijn we van plan om in de tweede helft van het
schooljaar nog een vervolgbijeenkomst samen te organiseren.

Buurtgezinnen
Buurtgezinnen – Opvoeden doen we samen!
Herkent u dat? Soms zit alles tegen. Problemen stapelen zich op in uw gezin en
worden steeds zwaarder. Er hoeft dan maar iets te gebeuren of de emmer loopt
over. Dan lukt het niet meer om op ieder moment voldoende tijd en aandacht aan de
kinderen te besteden. Moedig als u dan om hulp durft te vragen.
Wat is Buurtgezinnen?
Buurtgezinnen is een initiatief in de gemeente Loon op Zand. Onder het motto
‘Opvoeden doen we samen’, koppelt Buurtgezinnen gezinnen die steun kunnen
gebruiken (vraaggezinnen) aan een stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Zo
krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders ontlast. Dit
voorkomt dat problemen verergerenen zorgt ervoor dat kinderen positief opgroeien
in hun eigen gezin.
Hoe werkt het?
Vraag- en steungezin worden gekoppeld door de coördinator, Maaike Haan. Samen
met haar worden er afspraken gemaakt over de steun. Het kan bijvoorbeeld gaan om
een wekelijkse speelafspraak, een weekend logeren of samen iets leuks
ondernemen. Dat is bij iedere vraag en kind weer anders.
Door wie?
Steun wordt gegeven door gezinnen die een gezin in hun buurt willen helpen. Dit kan
een gezin met kinderen zijn, maar dat hoeft niet. Ook (groot)ouders met uitwonende
kinderen en stellen zonder kinderen zijn van harte welkom. We vinden het wel heel
belangrijk dat steunouders ervaring hebben met kinderen.
Meer informatie en aanmelden je leest er alles over op www.buurtgezinnen.nl of
neem contact op met Maaike Haan - Mobiel 06 51312210 - Email
maaike@buurtgezinnen.nl
Volg en deel ons op

