
 

 

Nieuwsbrief 29 januari 2021 

 
 
Welkom 
Binnenkort worden Kaylie ten Brummelhuis, Yara Witbreuk en Job Mulder 4 jaar oud. We heten jullie 
van harte welkom en hopen dat we jullie snel echt op school mogen begroeten. We wensen jullie en 
jullie ouders een heel plezierige tijd op Los Hoes! 
 
 
 

Verkiezingen Keender GMR: interesse?  

Wat doet de GMR precies? 

Wat de medezeggenschapsraad  van uw school op 

schoolniveau beslist en adviseert, doet de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor 

zaken op centraal niveau. Beleidsvoornemens die van toepassing zijn op alle scholen worden vanuit 

Keender  voorgelegd aan de GMR ter advisering of instemming. 

Wie zitten er in de GMR? 

In de GMR zijn zes ouders van schoolgaande kinderen op Keenderscholen en zes personeelsleden van 

Keenderscholen vertegenwoordigd. 

Stel, je hebt interesse om deel te nemen, wat verwacht de GMR dan van je? 

• Je respecteert de grondslag van de stichting van harte.  

• Je bent gericht op samenwerken (de GMR spreekt met één mond). 

• Je bent in staat belangen van de Stichting objectief af te wegen tegen die van kinderen, 

personeel, ouders, scholen e.a.). 

• Je bent een goede vragensteller die beschikt over kritisch oordeelvermogen. 

Deelnemen aan de verkiezingen 

• Een deelname aan de GMR geldt voor een periode van tenminste drie jaar. Je kunt je daarna 

voor een aanvullende periode herkiesbaar stellen. 



• Als je een ouder bent: Je hoeft geen lid te zijn van de MR van je school, je moet wel 

tenminste een kind op een van de Keender basisscholen hebben. Je kunt je dan verkiesbaar 

stellen. Geef je interesse door via gmr@keender.nl  

• Als je als een personeelslid van Keender bent, groepsleerkracht of onderwijsondersteunend, 

geef je interesse door via gmr@keender.nl Je kunt dan deelnemen aan de verkiezingen door 

je verkiesbaar te stellen. 

• Ieder schooljaar verzorgt de GMR een basiscursus (G)MR die je gratis kunt volgen. 

• We vergaderen gemiddeld 7 keer per schooljaar en je wordt verwacht om soms samen met 

een ander GMR lid een opdracht voor te bereiden of taak uit te voeren. We helpen elkaar 

graag! 

• Als je nog vragen hebt of behoefte aan nadere toelichting, stel dan je vraag via  

gmr@keender.nl  

Wil je je verkiesbaar stellen? Meld je dan voor woensdag 21 april ’21 aan! 

Wil je je verkiesbaar stellen voor een GMR deelname voor de periode van schooljaar ’21-’22 tot en 

met schooljaar ’23-’24? Maak je interesse dan kenbaar via gmr@keender.nl 

De verkiezingen worden in week 20 gehouden. 

De Keender GMR heet jullie van harte welkom. Alvast bedankt voor jullie interesse. 

 
 
Vanuit de OR 
 
Kerstactie voor Stichting Jarige Job 
Alle cadeautjes die nog net voor de lockdown op school waren ingeleverd, 
zijn verzonden en bij de stichting aangekomen. Zoals jullie op de foto’s 
kunnen zien was het een zeer geslaagde actie en kunnen er veel kinderen 
blij gemaakt worden. 
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Website 
Bij de berichten is geplaatst:  

• Tetem’s Kidslab: gratis online maak- en bouwworkshops op woensdag- en zaterdagmiddag; 
 
 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 
02-02   OR 
12-02   Carnaval 

(Kinderen gaan naar school van 8.30 uur tot 12.00 uur; ‘s middags vrij!) 
17-02 en 18-02  Definitieve adviesgesprekken VO voor groep 8 
19-02   Studiedag (Kinderen vrij!) 
20-02 t/m 28-02 Voorjaarsvakantie 
 

 


