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NIEUWS VAN DE CARNAVALSCOMMISSIE
A.s. vrijdag om 11.15 uur sluiten we af met een gezamenlijke carnavalsoptocht. Komt u
deze vrolijke optocht ook bekijken?
U hoeft deze dag geen eten en drinken mee te geven.
De route van de optocht:

We zouden het leuk vinden als u allen ons komt toezwaaien langs deze route. We
verzoeken u wel ruimte te laten voor de passerende kinderen in de optocht.

MR-VERKIEZINGEN:
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Onlangs hebben wij een oproep gedaan voor de aanmelding van kandidaten voor de MR
met ingang van volgend schooljaar. Vrijdag 15 februari is de inschrijving voor deelname
aan de MR-verkiezingen gesloten. Helaas hebben zich geen nieuwe kandidaten voor de
MR aangemeld. Zoals eerder in het Kikkernieuws is vermeld heeft Dhr. Dirk van Mook
aangegeven zich herkiesbaar te willen stellen. Hij is voor een periode van drie jaar
herkozen. Er blijft nog een plaats vacant binnen de MR en wij zijn dus nog op zoek naar
een geschikte kandidaat. Wilt u graag meedenken over het beleid binnen onze school dan
is de MR misschien iets voor u. U kunt zich via de mail aanmelden bij:
m.diepenbroek@ikc-remigius.nl
Graag zien wij uw aanmelding voor vrijdag 15 maart tegemoet.
Namens de verkiezingscommissie MR,
Dorette Janssen.
Marc Diepenbroek.

STAKING OP 15 MAART 2019
Geachte ouder(s), verzorger(s),
Via de media heeft u er vast al over gehoord. Op 15 maart a.s. is er weer een stakingsactie
in het primair onderwijs aangekondigd.
Op deze dag zal er door het team van IKC-Remigius niet gestaakt worden en is de
school normaal open.
Zoals voorafgaand aan de andere acties gemeld, maken medewerkers
van basisscholen zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst
van uw kinderen.
Alhoewel eerdere acties voor veel politieke discussies en aandacht in de media heeft
gezorgd en er concrete toezeggingen zijn gedaan, vinden wij als team het nog zeker niet
voldoende om het grote tekort aan leerkrachten en de werkdruk op te lossen. Op dit
moment vinden wij staken niet het juiste middel maar zullen we ons in de week van 15
maart zeker laten horen.
Het blijft vijf voor twaalf! We willen ook in de toekomst genoeg goede en gemotiveerde
leraren voor de klas hebben staan. Daarom, laat u als ouder ook horen in Den Haag en
stuur een mail naar het ministerie van onderwijs of laat uw vertegenwoordiger in de tweede
kamer iets horen.
Samen met u gaan we voor goed en gewaardeerd onderwijs.
Met vriendelijke groet,
Team IKC-Remigius

SCHOENEN GEVRAAGD!
Vanaf 11 maart gaan wij in de kleuterbouw werken over de winkel. In de huishoek van
groep 1-2C willen we een schoenenwinkel maken.
Wie heeft er leuke, grappige, sportieve, bijzondere schoenen met (favoriet bij de kleuters!)
of zonder hak, waar niet meer opgelopen wordt? Wij zouden er heel blij mee zijn.
Ook zoeken we veel schoenendozen!
Mocht u één van beiden of allebei hebben? U kunt deze inleveren bij juf Jorien en juf
Noortje. Het liefst nog deze week!

VOORSTELLING VOOR GROEPEN 5
Met dank aan het cultureel fonds van de MR hebben de groepen 5 op 13 februari een
voorstelling bij kunnen wonen van het Gelders Orkest in het Musis Sacrum in Arnhem.
Tijdens de voorstelling werden we door Edwin Rutten (bekend als Ome Willem) in de rol
van Wolfgang Amadeus Mozart meegenomen door de muzikale wereld van deze
beroemde componist.
Het was erg leuk dat we op deze manier kennis konden
maken met
dit mooie oude gebouw en het Gelders Orkest.
Alle chauffeurs, nogmaals bedankt voor het meerijden!
Kinderen en juffen groep 5

VAN DE ZONNEKINDEREN
Misschien hebben jullie de tijgers en beren horen brullen in de peutergroep en het
kinderdagverblijf. Wij hebben gewerkt aan het thema ‘In de jungle’. We hebben krokodillen,
maskers en papegaaien geknutseld, daarnaast hadden we een thematafel met
junglebomen en een olifant die we echt konden voeren (zie foto). We hebben geschminkt,
gebruld, boeken gelezen, liedjes geleerd en heel veel spelletjes gedaan die allemaal met
dit thema te maken hebben. We hebben er met veel plezier aan gewerkt!

VACATURE OUDERRAAD PENNINGMEESTER
De ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van leerlingen van IKC Remigius. Wij
houden ons onder andere bezig met het (mede) organiseren van binnen- en
buitenschoolse activiteiten. Hierbij valt te denken aan verschillende activiteiten zoals het
sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, het schoolreisje en sportdag.
Daarnaast heeft de OR een klankbordfunctie voor de leden van de MR
(medezeggenschapsraad). De OR beheert de jaarlijkse ouderbijdrage, deze wordt besteed
aan activiteiten van de school.
De ouderraad van IKC Remigius is op zoek naar een ervaren penningmeester.

We zoeken een penningmeester met relevante ervaring, die financieel inzicht heeft en
accuraat is. Een integer persoon die zich vasthoudt aan normen en waarden, die eerlijk en
betrouwbaar is en iemand die over eigen gedrag en keuzes verantwoording kan afleggen.
Voor deze functie vragen wij een VOG verklaring.
Taken:
 De penningmeester vormt samen met de voorzitter en secretaris het dagelijks
bestuur van de ouderraad en is het eerste aanspreekpunt voor de school namens
de ouderraad
 2-3 keer per jaar overleg met schoolleiding over de stand van zaken van de
financiën
 Overleg met schoolleiding over betalingen via stichtingen.
 De penningmeester is verantwoordelijk voor de communicatie en het innen van de
ouderbijdrage, beheert de uitgaven en stelt jaarlijks de begroting op.
 Verzorgen van betalingen namens de ouderraad.
 Het opstellen van de begroting.
 Het zorgdragen voor de financiële verantwoording op de jaarvergadering van de
ouderraad.
 Meedoen en meedenken in de vergaderingen. Er wordt ca. 6 keer per schooljaar
vergaderd in de avonduren. Het verloop van activiteiten, de evaluaties en nieuwe
activiteiten worden hier besproken. Het team wordt tijdens deze vergaderingen
vertegenwoordigd door een teamlid
 Tijdsbesteding ongeveer 8 uur per maand
Wat te doen:
Klik hier voor informatie of opgeven voor de functie van penningmeester van de ouderraad.

Werving leden ondernemingsplanraad (OPR)
In verband met het aftreden van een lid van de Ondersteuningsplanraad van het
Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers zijn wij op zoek naar een nieuwe kandidaat
vanuit de Stichting waar de school van uw kind(eren) onder valt. Hieronder leggen we kort uit wat de
Ondersteuningsplanraad doet, wat we van de kandidaat verwachten en hoe u zich kunt aanmelden. Is
het lidmaatschap van de OPR iets voor u, aarzel dan niet om u te melden bij de (G)MR van de school
van uw kind(eren).

Wat doet de ondersteuningsplanraad?
De school van uw kind(eren) is aangesloten bij het samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de
Liemers . Het samenwerkingsverband is een boven bestuurlijk verband waarin 9 schoolbesturen in de
regio De Liemers samenwerken. Net zoals iedere school een medezeggenschapsraad heeft, kent ook
het samenwerkingsverband een medezeggenschapsorgaan: de ondersteuningsplanraad (OPR).
De belangrijkste taak van de ondersteuningsplanraad is het beoordelen van het ondersteuningsplan. Dit
plan beschrijft hoe de scholen in het samenwerkingsverband ervoor zorgen dat alle leerlingen de
begeleiding en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Leden van de OPR
In de ondersteuningsplanraad zitten per schoolbestuur 1 ouder en 1 personeelslid. Iedere ouder en
ieder personeelslid van de scholen van zo’n schoolbestuur kan zich kandidaat stellen voor de
ondersteuningsplanraad. De leden van de ondersteuningsplanraad worden gekozen of voorgedragen
door de leden van de (G)MR. Ook als u niet in de MR van de school zit of van de (G)MR, kunt u zich
kandidaat stellen voor de ondersteuningsplanraad.

Verwachtingen
De taken van een OPR-lid zijn vergelijkbaar met de taken van een MR-lid van een school. Zo wordt er
onder andere van u verwacht dat u (goed voorbereid) naar de vergaderingen komt, meedenkt en
meepraat over het beleid en de onderwerpen die besproken worden, een open en actieve houding heeft
en het belang van leerlingen en ouders/personeelsleden daarin vertegenwoordigt. Het verschil tussen
een MR van een school en de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband zit vooral in de
grotere afstand van het beleid tot uw kind of groep. De elementen van het ondersteuningsplan herkent u
misschien niet direct op uw eigen school. Indirect hebben deze wel veel invloed. Denk aan het
vaststellen van de basisondersteuning, de financiële middelen, maar ook aan de scholing van personeel
en de mogelijkheid om extra handen of speciale kennis en expertise in de groep in te zetten.
Wat er in het ondersteuningsplan is beschreven en waarover de ondersteuningsplanraad spreekt, kan
best ingewikkelde materie zijn. Daarom is enige kennis of ervaring met onderwijs en/of leerlingen die
extra ondersteuning nodig hebben prettig. Maar uiteraard is er ook de mogelijkheid om deze kennis op
te bouwen of hierbij advies te vragen. Een dosis gezond verstand, betrokkenheid en een open positiefkritische houding zijn het belangrijkst!

Gevraagde investering
De OPR vergadert zo’n 4 x per jaar. Uiteraard horen bij de vergaderingen vergaderstukken. Houd
daarom rekening met voorbereidingstijd.
Ouders in de OPR ontvangen een onkostenvergoeding voor hun deelname. Personeelsleden in de OPR
hebben op grond van de CAO recht op een vast aantal taakuren.
Als OPR-lid praat en denkt u vanuit uw betrokkenheid en ervaring boven bestuurlijk mee over passend
onderwijs voor elk kind. Daarnaast ontmoet en praat u met personeelsleden, ouders en bestuurders van
andere scholen en doet u diverse contacten op. U bouwt kennis op over de structuur van het onderwijs
en de financiering daarvan. Samen met de andere OPR-leden vormt u een belangrijke raad die het
bestuur van het samenwerkingsverband adviseert over het ondersteuningsplan en die de uiteindelijke
instemming aan het plan moet verlenen.

Bent u geïnteresseerd?
Als u geïnteresseerd bent in het lidmaatschap van de OPR, meldt U dan bij de (G )MR van de school
van uw kinderen. Als er meerdere kandidaten binnen het bestuur zijn, kunnen er verkiezingen worden
uitgeschreven.
Meer informatie is te vinden op de website van het samenwerkingsverband.
www.swvdeliemers-po.nl.
Ook kunt U zich voor informatie wenden tot de directeur van Samenwerkingsverband Onderwijs op
Maat de Liemers, Dhr. O. Kamps, 0316-341618 of info@swvdeliemers-po.nl.

DATA OM TE ONTHOUDEN
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Carnaval 12.00 uur iedereen vrij
Voorjaarsvakantie
Hoofdluiscontrole
2e rapport gr. 3 t/m 7
10-minutenavond
Hercontrole hoofdluis
10-minutenavond
Koffieuurtje van 08.30 – 09.30 uur

