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Nieuws van Anke
Beste ouder(s), verzorger(s),
De verkiezing van de MR is vrijdag j.l. afgesloten met het tellen van de stemmen.
Astrid Bleeker en Els Verpoorten zijn nu uw gekozen vertegenwoordigers.
Nu de MR weer voltallig is kunnen we
onze aandacht weer richten op de
taken van de MR. We hebben de
afgelopen weken vaker met u gedeeld
over de rol van de MR.

Naast de MR hebben we nu ook een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Daarin heeft Ron
Andriessen zitting namens ’t Startnest. Hij is als MR vertegenwoordiger gekozen door de toenmalige MR als
GMR lid.
Wanneer er meerdere scholen zijn aangesloten bij een schoolbestuur, zoals wij nu bij de stichting Wijzer aan
de Amstel , is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Leden van de GMR praten mee
over het bovenschools beleid, waaronder de verdeling van de financiële middelen over de scholen.
Taken van GMR
Net als de MR moet de GMR op tijd worden geïnformeerd over nieuw beleid en altijd worden betrokken. De
bestuurder is de gesprekspartner van de GMR. De rechten van de MR en de GMR zijn hetzelfde.
MR of GMR?

De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) beschrijft niet duidelijk welke bevoegdheden specifiek
aan de MR of de GMR toekomen. Dit verschilt per situatie. De reikwijdte van nieuwe
beleidsvoornemens bepaalt waar het medezeggenschapsrecht ligt. De GMR is bevoegd als een:




Beslissing meerderheid van scholen raakt
Beleid op hoofdlijnen wordt gemaakt
Verdeling van financiële middelen

Het gaat in de GMR vaak over onderwerpen die van gemeenschappelijk belang zijn voor tenminste de
meerderheid van de aangesloten scholen binnen het bevoegd gezag. Bij beleid op hoofdlijnen wordt ook de
GMR betrokken en niet de MR. De GMR kan beter overzicht houden over het gemeenschappelijk belang,
bijvoorbeeld bij strategische plannen of de toekomstvisie van het schoolbestuur. De MR verliest hierbij niet
het recht om op de eigen school te beslissen over die plannen.
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Verdeling van financiële middelen
De GMR heeft daarnaast een aantal aanvullende rechten ten aanzien van financieel beleid voor alle scholen,
de verdeling van de middelen voor de bovenschoolse voorzieningen en afzonderlijke scholen en bij aanstelling
of ontslag van het personeel belast met managementtaken voor meer dan één school. Dit garandeert dat
ouders en personeel bij de verdeling van de financiële middelen betrokken zijn. Deze aanvullende rechten zijn
altijd voor de GMR.
Samenstelling
In de GMR kunnen alle betrokken MR'en vertegenwoordigd zijn. Dat hoeft niet. Dit betekent niet dat de leden
van de MR in de GMR zitten. Het is ook niet verplicht dat iedere school iemand afvaardigt voor de GMR. Voor
de MR moet wel duidelijk zijn wie hun aanspreekpunt is in de GMR.
Herinnering: staking 15 maart
Op vrijdag 15 maart 2019 gaan medewerkers in alle onderwijssectoren staken. Ook in het primair onderwijs
leggen medewerkers het werk neer. Een deel van de stamgroepleiders op onze school gaat op 15 maart
staken.
Dit zijn:
 Tatjana Vermeulen (Maraboe)
 Carolien Jonker (Buitelgans)
 Helen Ramler (Malmok)
Dat betekent dat de school gedeeltelijk
gesloten blijft en dat de kinderen van de
bovengenoemde groepen niet naar school
kunnen.

Hartelijke Groet
Anke de Graaf
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De agenda
Agenda 2018-2019 – komende weken
Woensdag 20 maart (8:45-10:00 uur)
Oudercafé
Donderdag 21 maart (ochtend)
Wiskunde kangoeroe
Donderdag 21 maart (14:30-15:15 uur)
Thema sluiting
Donderdag 21 maart
Kijkavond middenbouw
Maandag 25 maart (8:45-9:15 uur)
Themaopening feesten
Vrijdag 5 april
Sponsorloop en schoolfeest
Dinsdag 9 april
Ontruimingsoefening
Vrijdag 12 april
Koningsspelen
Dinsdag 16 april
Groep 8 eindtoets
Donderdag 18 april
Groep 8 eindtoets
Vrijdag 19 april t/m
Meivakantie (inclusief Goede vrijdag, Pasen en
Zondag 5 mei
Bevrijdingsdag)

Donderdag 21 maart: kijkavond middenbouw
Volgende week donderdag, 21 maart, is het kijkavond in de middenbouw. Je krijgt, met je kind, de kans om het
werk van de tweede periode door te nemen. Heb je n.a.v. het zien van het werk behoefte aan een gesprek met
de leerkrachten dan kun je die avond een afspraak maken.
De ontvangsttijden zijn op 21 maart:
 groep 3: 17.30 – 18.00
 groep 4&5: 18.00 – 18.30

Koningsspelen
Op vrijdag 12 april komen de koningsspelen er weer aan.
Op die dag ontbijten we gezellig met de klas om vervolgens met de hele school een sportdag rondom de
school te hebben.
Hiervoor zijn wij op zoek naar een flink aantal ouders. We zijn ons ervan bewust dat de week ervoor het
schoolfeest is, waardoor er ook al veel ouders op de been zijn. Vandaar dat we nu via deze weg willen
inventariseren hoeveel ouders er een groepje zouden kunnen begeleiden op vrijdag 12 april tussen 8.45 en
12.00 uur.
Vind je het leuk en ben je beschikbaar, geef je dan
voor maandag 18 maart op bij:
c.pronk@startnest.nl of pereboomsmeek@gmail.com
Na deze inventarisatie kijken we hoe we deze dag vorm kunnen
geven en komen we bij jullie terug voor meer informatie.
Alvast bedankt!
Chantal en Bonita (OR lid)
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Kledinginzameling
Heeft u ook al een beetje de voorjaarskriebels gekregen? Misschien de kasten al aan het uitzoeken wat er nog
past? Tijdens het schoolfeest op vrijdag 5 april willen wij een kledingmarkt organiseren. Heeft u toevallig een
tas met kleding staan of gaat u net de kasten uitzoeken, dan is de kleding op 't Startnest van harte welkom!
Inleveren kan tot uiterlijk donderdagochtend 4 april in het lokaal van Paradijsvogel. (Als u binnenkomt meteen
aan uw rechterhand). Alvast bedankt!

De bibliotheek op school - nieuwsbrief
Wat als de maan van kaas was? Zouden er dan maanmuizen
wonen? En wat als je graag een succesvol YouTuber wilt worden?
Of als je even geen inspiratie meer hebt voor je duizenden
legosteentjes? Voor de nieuwsgierige en ondernemende lezers
onder ons hebben we weer een paar leuke boekentips op een rij
gezet. En als je echt graag nieuwe inspiratie wilt opdoen om
dingen te maken, dan nodigen we je uit voor de feestelijke opening
van onze enige echte Maakplaats in de bieb op 6 april. Meer info?
Klik op de link voor onze nieuwsbrief.
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