Beste allemaal,
In de afgelopen week hebben de kinderen de eerste portfoliogesprekken met ouders en
leerkracht mogen voeren. Volgende week gaan deze gesprekken ook nog door. Wij zijn blij
te zien hoe de kinderen in de gesprekken groeien. In de jongste groepen door al gericht
antwoord te geven op de vragen en in de hogere groepen door echt leiding te nemen over
het gesprek. Goed om te zien ook dat de portfoliogesprekken steeds meer een vaste waarde
zijn in het leerproces van de kinderen. Iets om trots op te zijn!
Dan merken we natuurlijk ook dat we in de periode komen van kortere dagen en wisselvallig
herfstweer, dus…op weg naar de mooie, sfeervolle vieringen in het najaar. Sint Maarten en
Sinterklaas zijn de vieringen waar de kinderen zich de komende tijd op mogen voorbereiden.
In deze Schakel leest u hier meer informatie over.
Veel leesplezier!
Agenda
1-2-3 november
11 november

Portfoliogesprekken
Sint-Maarten

Sint Maarten
‘11 november is de dag..’
De voorbereidingen voor St. Maarten zijn in volle gang. Vandaag hebben alle kinderen een
start gemaakt met een eigen lampion. Deze lampion kan gebruikt worden tijdens het lopen.
Het lampje wordt er niet bij geleverd. Evenals vorig jaar is er de mogelijkheid om de avond
te beginnen op school. Na een korte opening kunnen kinderen en ouders een eigen route
lopen.
Waar? Op het schoolplein van de Jeanne d’Arc. Wat? Korte opening door meesters en
juffen En? Wat lekkers! Hoe laat? 18.00 – 18.15
Sinterklaas
Binnenkort komen Sinterklaas en zijn Pieten weer ons land bezoeken. Een feest waar de
kinderen en wij naar uitkijken.
Belangrijk om te weten is dat we dit jaar het “Sinterklaasjournaal van Elburg” gaan volgen.
De verhaallijn is anders dan het Sinterklaasjournaal wat op de tv wordt uitgezonden.

Het Elburger Sinterklaasjournaal wordt uitgezonden van maandagavond 7 november tot
vrijdagavond 2 december (alleen op maandag, woensdag en vrijdag). Op 5 december
worden alle afleveringen nog een keer herhaald.
Wilt u n.a.v. deze verhaallijn de Sinterklaasintocht in Elburg bijwonen? Dat kan! Op zaterdag
12 november is de intocht in Elburg. Het programma start om 17.00 uur en is rond 20.15 uur
afgelopen. Alle informatie kunt u vinden op de website: www.sinterklaasintochtelburg.nl
Oproep voor autootjes
De twee kleutergroepen zijn op zoek naar autootjes voor in de bouwhoek. Heeft u deze
over, dan kunt u ze bij juf Linda kwijt. Alvast hartelijk dank
Oproep voor nieuwe leden Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR)
De school van uw kind(eren), ressorteert samen met 27 andere basisscholen onder de
Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe (verder aangeduid met de afkorting SKO).
De scholen liggen in de regio’s Almere, Lelystad/Dronten en op de Veluwe. In totaal volgen
ongeveer 6700 kinderen basisonderwijs bij één van de SKO-scholen. Er werken ruim 450
personeelsleden bij de Stichting. Zoals er een medezeggenschapsraad (MR) bestaat op
school niveau, zo bestaat er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
op SKO niveau. Dit is wettelijk vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). In
de GMR praten ouders en personeelsleden over beleidszaken, die voor alle scholen binnen
het SKO gelden. Voorbeelden daarvan zijn het strategisch beleidsplan, financiële
jaarbegroting voor bovenschoolse organisatie en projecten, maar ook zaken als
schoolidentiteit, medicijnbeleid en passend onderwijs.
Op dit moment zijn er meerdere vacatures in de GMR oudergeleding (1 ouder zetel in de
regio Almere en 1 ouder zetel in de regio Veluwe). Voor een goede ouderinbreng in de GMR
worden hierbij enthousiaste ouders gevraagd zich kandidaat te stellen.
Wat zijn de voordelen van het GMR lidmaatschap?
•
•
•
•
•
•

Meer betrokkenheid bij de bovenschoolse onderwijsorganisatie;
Mogelijkheden om mee te praten over zaken, die zich op bovenschools niveau afspelen
en (mogelijk) impact hebben op schoolniveau;
Contacten en inspiratie opdoen bij andere SKO- scholen, personeelsleden en ouders;
Verbreden en verdieping van kennis en/of ervaring binnen en buiten het onderwijs
gebied;
Abonnement via het SKO op tijdschrift op het gebied van school en medezeggenschap;
Vacatieregeling en reiskostenvergoeding voor elk bezochte vergadering.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de GMR?
•
•
•
•
•
•
•

De GMR bestaat uit 12 gekozen leden, 6 leden uit de oudergeleding en 6 leden uit de
personeelsgeleding.
Kandidaatstelling
en verkiezingen worden per regio georganiseerd; Almere,
Lelystad/Dronten en Veluwe.
Iedere regio vaardigt 4 leden (2 ouders, 2 personeelsleden) af.
Binnen de GMR worden er aandachtsgebieden verdeeld.
De GMR komt tenminste elk kwartaal bij elkaar op het stichtingskantoor in Lelystad voor
bespreking van jaarlijks terugkerende onderwerpen en van actuele beleidsonderwerpen.
De zittingsduur van de leden voor de GMR is drie jaar. Echter zodra er geen binding
meer is met SKO vervalt het lidmaatschap.
Een GMR lid hoeft geen lid te zijn van de school-MR.

Herkent u zich in bovenstaande oproep, stelt u dan zich kandidaat door een mail te sturen
naar M.Kuipers@gmr.skofv.nl. Eerst meer informatie nodig? Prima, ook dan graag een mail
naar voornoemd e-mail adres.
Vriendelijk groetend
Namens het team van de Jeanne d’Arc
Erwin Dekker

