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Spreekuur Versa Welzijn
Studiedag voor leerkrachten (alle kinderen vrij)
Voorjaarsvakantie

Let op (staat niet in de jaarkalender)!

15 maart
Landelijke stakingsdag (alle kinderen vrij)

Teaminfo






Kalender

Staking: in maart wordt er een week actie gevoerd voor meer investeringen in het onderwijs. Deze
week wordt afgesloten met een landelijke stakingsdag op vrijdag 15 maart. Stichting Elan steunt
deze staking niet maar een groot deel van de leerkrachten maakt wel gebruik van hun stakingsrecht.
Dit betekent dat de school op vrijdag 15 maart dicht zal zijn. De kinderen zijn dan vrij.
Onze grootste zorg is het snel oplopende lerarentekort: invallers zijn niet meer beschikbaar en
vacatures nauwelijks op te vullen. Dit heeft grote gevolgen voor de kwaliteit en de continuïteit van
ons onderwijs én dus ook voor de werkdruk voor het personeel.
Personeel: meester Richard van Brummelen is, na zijn knieoperatie september jl., aan het reintegreren. Nog niet in de gymzaal maar wel in de school met het toetsen van leerlingen en een
aantal lesgevende taken in Bouw 3.

Activiteiten


Schooldamtoernooi:
met
groot
enthousiasme kwamen tientallen kinderen
zaterdag 12 januari jl. naar de Zoutkeet in
Hilversum-Zuid om daar het basisschool
damkampioenschap van Hilversum te
spelen. Een spannende strijd ontbrandde
zich! Bijna drie uur lang speelden de jonge
dammers en damsters hun acht partijen in
volle concentratie. Tussen de partijen door
geruggesteund door de vele aanwezige
ouders en leerkrachten die de strijd
gespannen en zeker ook met plezier
volgden. Tot de laatste partij was het
onduidelijk wie zou winnen. Dat werd
uiteindelijk de Annie MG Schmidtschool die
het eerste basisschool damkampioenschap
van Hilversum in de wacht sleepte! De
tweede plaats was weggelegd voor de Titus Brandsma school, die net zoveel wedstrijdpunten
behaalde als het tweede viertal van de AMGS, maar veel meer bordpunten scoorde. De organiserende
Damclub Hilversum zag tevreden toe hoe vooral enkele jongens die de vrijdagse jeugddamclub in de
Zoutkeet bezoeken goed scoorden. Maar zeker ook het regelmatig dammen op de school van AMGS
heeft bijzonder geholpen een voortreffelijke prestatie neer te zetten. Tijl, Vincent, Jordy en Mette
Maartje van deze school ontvingen uit handen van Wim Vlooswijk de bekers en de medailles én
mogen door naar de regiowedstrijden in maart!

Algemeen







Spreekuur Versa Welzijn op locatie: op woensdag 13 februari 2019 vindt het eerste spreekuur
van Versa Welzijn op de Annie M.G. Schmidt school plaats. Deze spreekuren vinden elke 6 weken
plaats van 8:30 tot 10:30 door twee medewerkers van Versa Welzijn.
U kunt terecht voor vragen over activiteiten die aangeboden worden in de verschillende wijken in
Hilversum. Ook kunt u terecht voor vragen op de volgende gebieden:
Opvoeding
jeugdsportfonds
talentontwikkeling
dagbesteding
sociaal netwerk
gezond opgroeien
Bij overige vragen kunnen we u in contact brengen met andere contactpersonen en/of organisaties.
Het spreekuur is op afspraak. Indien u een afspraak wilt maken of meer informatie nodig heeft
over het spreekuur dan kunt u contact opnemen met Saskia Kruis, schoolmaatschappelijk werker
(s.kruis@amgs.nl).
U kunt zich ook aanmelden bij Versa Welzijn, het algemene nummer is 035-6231100. Het volgende
spreekuur staat gepland op 27 maart 2019 van 8:30 tot 10:30.

Medezeggenschapsraad (MR) & OPR

Ouders gezocht!

Ouders gezocht!
Vind je het leuk om als ouder iets extra te doen voor de school en de kinderen? Verschillende ouders helpen
in een ouderraad, bibliotheek, Medenzeggenschapsraad etc. Binnenkort ontstaan er weer vacatures voor
ouders.
Medezeggenschapsraad (MR)
De MR bestaat uit twee ouders en twee medewerkers van de school. Zij bespreken met de directeur de zaken
die de school en onze kinderen aangaan. Wat gaat er goed op school en wat kan beter? Hoe gaat het eigenlijk
met thema’s als werkdruk, klassenmanagement, groepsdoorbrekend leren? De MR vergadert 5 – 6 x per jaar
(afhankelijk van de actuele vraagstukken). Vanaf het nieuwe schooljaar zoekt de MR een nieuwe ouder (liefst
uit onderbouw / middenbouw) die hierover mee wil denken. Meld je op tijd, dan kun je in komende periode
een keer mee vergaderen en kijken of dit iets voor je is.
Ondersteuningsplanraad (OPR) van Unita
De OPR van denkt mee met de directie en bestuur van samenwerkingsverband Unita over kinderen die extra
aandacht nodig hebben in de regio Gooi / Vechtstreek. In het samenwerkingsverband zijn ruim 80 scholen
betrokken van Basisonderwijs, Speciaal Basisonderwijs en Speciaal Onderwijs. Het doel: ieder kind onderwijs
en benodigde begeleiding kunnen geven. De OPR (8 personen) bestaat uit experts en ouders van de
verschillende scholen, en zij denken (beleidsmatig) mee over de keuzes die hierin te maken zijn. De OPR
vergaderd 6 – 8 x per jaar met de directeur en een keer met het bestuur van Unita. Een ouder vanuit de
Annie vertegenwoordigd op dit moment de categorie “ouders uit het SBO” zal in komend schooljaar
vertrekken en hiervoor zoeken we (bij voorkeur vanuit de AMGS) een nieuwe ouder. Je vind meer informatie
over de OPR op de website van unita (www.swvunita.nl).
Nog vragen of interesse om op vanuit de MR of OPR een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het
onderwijs? Meld je dan bij groepsleerkracht of Annemieke van Weeghel. Ben je liever actief in de ouderraad
of bibliotheek, ook dan kun je dit natuurlijk aangeven.

Met hartelijke groet,
Annemieke van Weeghel-Luijer
a.vanweeghel@amgs.nl

