NIEUWSBRIEF
Dinsdag 28 mei 2019

jaargang 2018/2019 nr. 30

GEZOCHT: OUDER DIE ZITTING WIL NEMEN IN DE
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Met ingang van het nieuwe schooljaar ontstaat in de medezeggenschapsraad (MR) van onze
school een plaats voor een nieuw ouderlid. De MR is op zoek naar een gemotiveerde ouder
die zich beschikbaar wil stellen voor deze vacature.
Wat is een MR, welke bevoegdheden heeft de MR?
In de medezeggenschapsraad spreekt u mee over allerlei onderwerpen die met uw school en
het onderwijs te maken hebben. De MR op onze school bestaat uit drie personeelsleden en
drie ouders. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het
gebouw en de arbeidsomstandigheden. Voor een aantal belangrijke beslissingen bestaat de
verplichting om eerst de ouders en het personeel te raadplegen. In de Wet Medenzeggenschap op Scholen (WMS) staat dat dit moet gebeuren via de MR. Er zijn beslissingen waarover de MR eerst advies moet geven, maar ook waar instemming vereist is. Over sommige
zaken hoeft de schoolleiding alleen te informeren.
Wat levert zitting in de MR u op?
Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is voor ouders vrijwilligerswerk. U doet kennis
op over de achtergronden van de school van uw kind(eren) en de schoolorganisatie. U doet
ervaring op met het bedenken van beleid, of u past uw elders verworven kennis op dit terrein toe. Natuurlijk wordt u geholpen door de andere leden, die al langer in de medezeggenschapsraad zitten. Maar ook het volgen van een cursus behoort tot de mogelijkheden.
Wat vragen wij van u?
 Interesse in schoolbeleid en schoolregels
 Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van stukken)
 Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer 8 tot 10 maal per jaar op maandagavond)
 Een kritische én open houding.
Pieter Poststraat 13A I 5624 BE Eindhoven I Tel: (040) 2441242 I E-mail: info@bs-opbouw.nl
Website: www.bs-opbouw.nl

Lijkt het u wat om de MR komen te versterken?
Mail dan voor 14 juni naar het algemene mailadres van de MR, mr@bs-opbouw.nl. Stel u zelf
kort voor en geef ook uw motivatie aan. Wilt u eerst meer informatie of met iemand uit onze
MR praten, voordat u besluit zich kandidaat te stellen? Er bestaat de mogelijkheid om op 17
juni 2019 een MR vergadering bij te wonen om een beeld te krijgen van de gang van zaken
binnen de MR. Ook kunt u contact opnemen met een van de MR leden (zie hieronder) of een
e-mail sturen aan mr@bs-opbouw.nl.
Oudergeleding
Erik Pastink (Voorzitter)
Jan Wijnja
Michael van Hartskamp

Personeelsgeleding
Amy van den Aker (secretaris)
Annuska Senden
Joyce Deeben

AANMELDEN HVO-LESSEN SCHOOLJAAR 2019-2020
Vandaag krijgen de leerlingen van de huidige groepen 3 t/m 7 een aanmeldingsformulier
mee naar huis om zich aan te melden voor de HVO-lessen schooljaar 2019-2020.
Wilt u het formulier z.s.m. inleveren bij de leerkracht van de groep van uw kind(eren).
HVO, wat is dat?
HVO staat voor Humanistisch VormingsOnderwijs. Het Engelse woord Human (=mens) zit
hierin verwerkt en dat is waar de lessen over gaan: de mens en alles waar je in je menselijk
leven mee te maken kunt krijgen. Dit is heel breed en veel onderwerpen kunnen dan ook in
de lessen aan bod komen. Voorbeelden van onderwerpen in de onderbouw zijn familie, ik,
dieren, vriendschap, gevoelens, pesten, de natuur. In de bovenbouw kunnen daarnaast ook
onderwerpen zoals kinderrechten, mensenrechten, sociale media en morele dilemma’s worden behandeld. De onderwerpen en lessen sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen.
Spelenderwijs werken de kinderen aan hun morele en sociaal-emotionele ontwikkeling en
komt ook burgerschapsvorming naar voren.
In de lessen gebruiken we verschillende werkvormen, zoals toneel, (kring)gesprek, discussie,
werkbladen, tekenen en spel, zodat de verschillende kwaliteiten van de kinderen worden gestimuleerd.
Bij HVO is het een belangrijk uitgangspunt dat op veel vragen geen kant-en-klaar antwoord
te geven is. Tijdens de lessen worden de kinderen gestimuleerd zichzelf en anderen vragen
te stellen en hun eigen antwoorden te vinden. Dan kan het gebeuren dat kinderen ontdekken dat hun vriendje een héél andere mening is toegedaan en dat iedereen ook een eigen
mening mág hebben. De HVO-les is in die zin ‘de wereld in het klein’.
De kinderen krijgen géén cijfers of toetsen bij HVO, maar wel wordt van ze verwacht dat ze
actief en gemotiveerd meedoen, net als in de gewone lessen.
Wanneer u meer informatie over HVO wilt, kunt u kijken op de website www.hvoprimair.nl
U mag mij ook mailen voor vragen of extra informatie, mijn mailadres is
hvojuf_Sandra@hotmail.com.
Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Harry Voss, directeur
U krijgt uw nieuwsbrief nu digitaal. Mocht uw e-mailadres wijzigen, dan kunt u dat doorgeven via info@bs-opbouw.nl
Kent u ouders die de nieuwsbrief nog niet digitaal toegestuurd krijgen, vraag hen dan
ook ons snel een e-mail te sturen. Stuur uw mail naar: info@bs-opbouw.nl Voor alle overige vragen en of informatie kunt u dit emailadres ook gebruiken.
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