Nieuwsbrief nr 3, 3 november 2018

Personeelsdag: Visie op Leren

In de commissie zitten Esther Smit (
voorzitter), Marieke Berghuis, Tineke van
der Veen, Hilda Hooijenga, Gjilke Alma
en Thea Visser.
Aan het eind van dit schooljaar treden
Esther en Tineke af. In de loop van het
jaar gaan we op zoek naar ouders die
hun plaats kunnen innemen.

Het Nationaal Schoolontbijt

Afgelopen maandag waren de
kinderen nog vrij, maar zijn we met alle
personeelsleden van OPO-Furore aan
de slag geweest met de visie op leren.
We hebben het uitgebreid met elkaar
kunnen hebben over onze kijk op leren.
Al met al een hele leerzame dag!

De identiteitscommissie
De identiteitscommissie kijkt toe op het
bewaren van de identiteit van de
samenwerkingsschool. De commissie
heeft regelmatig overleg met het team
en de medezeggenschapsraad. Wij
komen 3 tot 4 keer per jaar samen.
Ouders kunnen bij ons terecht met
vragen of voor informatie over
identiteitszaken.

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
Op vrijdag 9 november a.s. doen we
(weer) mee met het Nationale
Schoolontbijt.
Een aantal ouders en leerlingen hebben
dit al vaker meegemaakt. Voor een
ander deel is dit nieuw.
Het doel is om als school, samen met
ouders aandacht te besteden aan het
belang van een goed ontbijt.
Verder vinden wij het als school
belangrijk om elkaar te ontmoeten
om zo ook de betrokkenheid te
vergroten. Dit is daarvoor ook een
mooie gelegenheid.
Leerlingen en ouders/verzorgers worden
op die dag om half 9 verwacht in de
grote zaal. Er staat dan voor iedereen
een ontbijt klaar. Er volgt eerst een
gezamenlijke opening, zodat we daarna
ook samen aan het ontbijt kunnen
beginnen. Het is de bedoeling dat de
kinderen bij hun tafel blijven zitten,
totdat er gezamenlijk wordt afgesloten.
We hopen dat er zoveel mogelijk van
jullie aanwezig kunnen zijn.
In de bijlage nog een nieuwsbrief van
de organisatie.

Tenslotte nog een
verzoek: willen jullie zelf
een bord, beker,
schaaltje en bestek
inclusief lepel
meenemen? ( we
hebben dit jaar ook yoghurt)
Namens het team en OR,
Hennie Veenstra, Jellie Jansma en
Annika Paulus
P.S. Heeft uw kind voedselallergieën?
Wilt u dat melden bij de
groepsleerkracht?

HVO/GVO
Onze HVO juf, Rennie van Kammen, is al
een aantal weken ziek. Omdat we
verwachten dat dit nog even zal
aanhouden, is er vanaf 13 november
vervanging geregeld.
Beterschap juf Rennie!

Zakelijke ouderavond
Op donderdag 8 november a.s. is de
zakelijke ouderavond. Aanvang 20.00
uur.
In de bijlage vindt u alle informatie.
Teunis Wagenaar( directeur bestuurder
OPO-furore) is, zoals afgesproken op de
informatieavond op begin juni 2018,
aanwezig op deze avond. Diety Hobma
zal Er zal in gezamelijkheid worden
teruggebliktOok zal het

Uitnodiging vrijwillige
oudergesprekken

In week 47 zijn er de vrijwillige
oudergeprekken voor de groepen 1 t/m
7.
Dit is op maandagavond 19 november
en woensdag middag 21 november a.s.
U kunt hieraan deelnemen door uzelf op
te geven bij de leerkracht van uw
kind(eren) via de mail.
De speciale informatieavond
betreffende het voortgezet onderwijs is
in januari 2019.

De GMR zoekt leden!
De laatste jaren is er helaas, ondanks
diverse oproepen, een tekort aan leden
van de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad van OPOFurore. Besluiten van het College van
Bestuur kunnen vaak niet worden
uitgevoerd zonder goedkeuring van de
gmr.
In de gmr zijn per 9 juli 2018 vacatures
voor vijf leden: drie voor de
personeelsgeleding en twee voor de
oudergeleding.
Om ook voor de komende jaren een
goede gmr te kunnen garanderen
stellen wij het volgende voor aan alle
scholen:
• De scholen van OPO-Furore zijn in
4 clusters verdeeld (3 in
Smallingerland, 1 in
Tysjerksteradeel).
• Ieder cluster zorgt voor minimaal 2
vertegenwoordigers in de gmr: 1
ouder en 1 personeelslid.
• De overige 4 leden worden los
van de clusters gekozen.

•

De huidige leden van de gmr
behouden hun lidmaatschap:

Wilco de Groot o.b.s. de Swetten
personeel
Greetje de Boer o.b.s. de Meander
personeel
Jan Cees Nauta
OPO Furore
personeel
Auke Jan Andringa o.b.s. de Opstap
ouder
Annestien Andela o.b.s. Sinnehonk
ouder
Jelmer van Belle
o.b.s. Thrimwalda
ouder
Rob Bosch
s.b.o. it Heechhof
ouder

De kandidaten hebben de mogelijkheid
een gmr-vergadering bij te wonen op 12
december a.s.
De kandidatenlijst wordt na 12
december aan alle
medezeggenschapsraden voorgelegd
ter instemming.
De GMR wat is dat?
De Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (gmr) van
OPO-Furore bestaat uit 12 leden: 6 leden
vertegenwoordigen de ouders en 6
leden vertegenwoordigen het
personeel.
De gmr heeft inspraak op besluiten van
het bestuur die alle scholen van OPOFurore aangaan. Het laatste jaar is de
vorming van de holding met het PCBO
natuurlijk één van de belangrijkste
agendapunten geweest. Gmr-leden zijn
ook vertegenwoordigd in

benoemingscommissies voor de Raad
van Toezicht en het College van Bestuur.
Voor de oudergeleding is een financiële
vergoeding mogelijk. Personeelsleden
hebben recht op 60 uur compensatie
per jaar. De gmr vergadert normaliter
zes keer per jaar. Gmr-leden hoeven
geen lid te zijn van een
medezeggenschapsraad.
Heeft u belangstelling?
Voor meer informatie kun je contact
opnemen met de voorzitter.
Wilco de Groot (voorzitter)
w.degroot@opo-furore.nl

Bereikbaarheid
De school is bereikbaar op
telefoonnummer 0512-341796. Wilt u zo
vriendelijk zijn belangrijke zaken zoveel
mogelijk voor schooltijd door te geven?

Agenda
7 nov
8 nov
9 nov
19 nov
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