
 

Nieuwsbrief 6 maart 2020 

 
Afscheid José 
Vandaag hebben wij afscheid genomen van José, onze collega uit de onderbouw. De kleuters hebben 
José opgehaald van huis en bij school is zij ontvangen door alle andere leerlingen. Natuurlijk hadden 
zowel de kleuters alsook de kinderen van de MB en BB op school mooie cadeaus voor José gemaakt. 
José had ook hele mooie cadeaus voor onze school. Op de foto hieronder zien jullie een prachtige 
verjaardag stoel, waaruit goed blijkt hoe creatief onze collega is. Ook heeft ze een schitterend 
techniekbord gemaakt samen met haar man, waar de kleuters vanochtend al niet mee uitgespeeld 
raakten. Vanmiddag vieren we met de collega’s haar afscheid. José gaat nu genieten van haar 
welverdiende prepensioen en wij wensen haar daarbij alle goeds! We zijn blij dat José heeft 
aangegeven nog af en toe wel even terug te willen komen en als vrijwilliger in de onderbouw te 
ondersteunen. We zullen haar dus zeker nog weer zien. José, nogmaals bedankt voor alles wat je 
voor de kinderen op Los Hoes, hun ouders en je collega’s betekend hebt! 
 

 
 
 
Personele ontwikkelingen 
Vanaf maandag zal Simone Paalhaar in de onderbouw werkzaam zijn als vervanger van José. 
Pierrette Kluivers, een collega van ons binnen Stichting Keender, zal vanaf volgende week bij ons op 
school komen werken. Zij wil gaan onderzoeken of ons onderwijsconcept bij haar past. Stichting 
Keender heeft Los Hoes daarom benaderd of wij haar als extra leerkracht tot aan de zomervakantie 
een plek willen geven. Wij willen haar deze kans geven. 



Pierrette zal tot aan de zomervakantie als extra leerkracht worden ingezet in de mentorgroep van 
Nicôle. Dan zal op stichtingsniveau worden gekeken waar zij na de zomervakantie geplaatst zal 
worden. 
Wij wensen Simone en Pierrette veel succes en werkplezier op onze school. 
 
Djordy van Rijn werkzaam op donderdag en vrijdag in de mentorgroep van Eva zal deze week voor 
het laatst bij ons werken. Djordy gaat zijn droom achterna en heeft op zeer korte termijn een baan 
gevonden in Spanje. Samen met zijn vriendin zal hij daar gaan wonen en werken.  
Wij zullen volgende week gesprekken gaan voeren met kandidaten om Djordy te gaan opvolgen. 
Komende week zullen we natuurlijk met de kinderen uit zijn groep afscheid van hem nemen. Wij 
bedanken Djordy voor zijn grote betrokkenheid en inzet en wensen hem en zijn vriendin alle goeds! 
 
 
Ontwikkelingsgesprekken 
Volgende week tijdens het ontwikkelingsgesprek krijgen jullie ook een uitdraai van het Cito 
Leerlingvolgsysteem mee. In de bijlage bij deze nieuwsbrief geven we een uitleg over deze toetsen en 
het interpreteren van de resultaten. Deze informatie is ook na te lezen op onze website bij het 
onderdeel ‘Schoolinformatie op alfabet’. 
 
 
Herhaalde oproep: Fotografen gezocht! 
Van de diverse activiteiten die wij op school organiseren worden foto’s 
gemaakt, die we via onze website publiceren. Wij zijn op zoek naar aanvulling 
in onze fotografenclub. Wie heeft een goede camera, vindt het leuk om foto’s 
te maken en komt ons helpen? Je kunt je aanmelden of meer informatie 
vragen bij Larissa van Kempen, de moeder van Ilana en Tycho Ebben en coördinator van de 
fotografenclub. Zij is te bereiken via larissa.kempen@gmail.com . We zouden heel graag een 
aanvulling willen van fotografen vanuit de ouders van de onderbouw. 
 
 
Openstelling leerlijnen Kiezen Delen Maken 
Aan het begin van deze avond worden de leerlijnen Kiezen, Delen, Maken voor de ouders 
opengesteld. Hierin kunnen jullie de ontwikkeling van jullie kind(eren) volgen op deze 3 essenties. 

Het webadres is: https://leerlijnen.bs-loshoes.nl 
Inlognaam: één van de mailadressen waarop jullie de nieuwsbrief ontvangen. 
Wachtwoord: Je eigen wachtwoord. Ben je dat vergeten dan kun je een nieuw wachtwoord 
aanvragen via de applicatie. 
 
 

 
 
Er is per gezin één mailadres beschikbaar als inlognaam; bij gescheiden ouders kunnen beide ouders 
met het mailadres waarop ze deze nieuwsbrief ontvangen, inloggen. Ouders die voor het eerst een 
kind op school hebben, ontvangen vanmiddag een mail. Het mailadres waarop ze deze mail 
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ontvangen is het mailadres dat ze als gebruikersnaam moeten invoeren. Met deze mail kunnen ze 
een eigen wachtwoord instellen. Voor kinderen die nog geen startgesprek met de mentor hebben 
gehad, zijn de leerlijnen nog niet ingevuld. Deze ouders hebben komende week het startgesprek. 
Zijn er vragen of lukt het inloggen niet, mail dan even.  
 
In de ontwikkelingsgesprekken van komende week zullen de leerlijnen in hoofdlijnen worden 
besproken, omdat jullie ze vooraf al hebben kunnen inzien. 
 
 
Een oproep van twee leerlingen uit groep 4, die de H. Communie gaan doen 
 
Wij doen de komienie en we moeten eten meeneemen wat houbaar is en daar staat er een krat. In de 
krat moet het eten en het is voor mensen wie niet zoo veel geld hebben. 
 
Lars en Tijn zorgen ervoor dat er een krat in de centrale hal staat waar jullie voedsel in kunnen 
plaatsen dat langer houdbaar is. Zij zorgen er ook voor dat het voedsel op de juiste plek terecht 
komt. 
 
 
Vacatures voor twee ouders en een personeelslid t.b.v. Gemeenschappelijke 
MedezeggenschapsRaad (GMR) van Keender 
Alle Keenderscholen hebben een MR, een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit personeelsleden 
en ouders van een school. De MR praat met de schooldirectie over onder meer de begroting van de 
school en weet hoe de school er voor staat. 
Een bestuur met meerdere scholen, zoals Keender, heeft ook een Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad. Deze GMR praat mee over onderwerpen die van belang zijn voor alle of een 
meerderheid van de scholen van een schoolbestuur. In de GMR zitten zowel zes ouder- (met 
tenminste een kind op een school van Keender) als zes personeelsgeledingen (die werkzaam zijn bij 
Keender). 
 
Alle bevoegdheden van de GMR en haar geledingen zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op 
Scholen (WMS) evenals de plichten van het schoolbestuur. Als je zitting neemt in de GMR, dan doe je 
dat voor een periode van drie jaar. Na de drie jaar kun je je eventueel herkiesbaar stellen. 
 
Met ingang van het schooljaar 2020-2021 zijn we op zoek naar twee ouders en een personeelslid 
voor de GMR. De ouders die aftreden zijn niet herkiesbaar en het personeelslid is herkiesbaar. 
 
De vergaderingen van de GMR zijn dit schooljaar nog op 16 maart, 14 april, de jaarvergadering op 26 
mei en de afsluitende vergadering op 2 juli 2020. 
Deze vergaderingen zijn openbaar en je bent van harte welkom om te komen luisteren. Heb je 
interesse of heb je nog vragen? Neem dan contact op met GMR Keender, gmr@keender.nl  
 
Als er zich meer kandidaten melden voor de functies dan worden er in mei 2020 verkiezingen 
gehouden. Graag je aanmelding voor 24 april 2020 naar gmr@keender.nl . Alvast bedankt voor je 
reactie! 
 
Goed om te weten: 

• Voor GMR leden is het niet verplicht om deel uit te maken van de MR van een Keender 
basisschool. Voor oudergeledingen geldt de verplichting dat u een kind op een 
Keenderschool heeft en voor personeelsgeledingen geldt de verplichting dat u een 
aanstelling bij Keender heeft. 
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• Een GMR lidmaatschap is geen vertegenwoordiging van één school maar geldt voor de hele 
Stichting Keender. Het is derhalve mogelijk dat van een en dezelfde basisschool meer ouder- 
en of personeelsgeledingen zitting hebben in de Keender GMR. 

• De GMR vergadert gemiddeld zes keer per schooljaar. Vergaderingen vinden plaats in 
Haaksbergen. 

• Voor het GMR lidmaatschap worden voor ouders vergoedingen toegekend en wordt 
personeel gecompenseerd. 

• Er worden verkiezingen gehouden tussen de mensen die zich aanmelden als mogelijk GMR 
lid. 

• De Keender GMR biedt een enthousaiste en betrokken samenwerking! 
 
Met vriendelijke groet, 
GMR Keender 
 
 
Website 
Bij de berichten is geplaatst:  

• Een bericht van Begaafd Opvoeden Nederland over een thema-avond op donderdag 12 
maart op onze school; 

 
 

 
 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 
10-03 en 11-03   Ontwikkelingsgesprekken 
11-03   Kinderraad 
12-03   Open Dag Kindcentrum Los Hoes 9.00 – 12.00 uur 
24-03   Studiedag: kinderen vrij! 



03-04   Sleep-inn groep 7 
07-04   OR 
 
 


