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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL

Sinterklaas
Hallo ouders en kinderen,

Sinterklaas is weer in het land en we hopen dat Sinterklaas weer naar De Riemsloot komt.
Op maandag 5 december vieren we sowieso dit feest in onze groepen. De kinderen van groep 1 en 2
zijn deze dag om 11.15 uur vrij. Groep 3 en 4 om 12.30 en groep 5 t/m 8 is normale tijd uit, zij vieren
het Sinterklaasfeest gezellig op school door de Sint te helpen met surprises. Meer informatie over
hoe we het feest gaan vieren ontvangt u vanuit de OV in het volgende RSN.

Versiercommissie
We hebben een mooi aantal ouders enthousiast en bereid gevonden om in de versiercommissie te
stappen. Vandaag krijgen zij hier verder bericht over. Heel fijn dat dit weer wordt opgepakt!

Rectificatie nieuw MR lid
In het vorige RSN stond de naam per ongeluk verkeerd geschreven. Ons nieuwe MR lid heet
Willechien van Berkum. Welkom!

OV/MR vergadering
Afgelopen dinsdag hebben we een fijne MR/OV vergadering gehad. Mooi dat dit weer fysiek kon dit
jaar. We hebben het samen gehad over de invallersproblematiek die op scholen speelt en de druk die
dit met zich meebrengt.
Ook de NPO gelden zijn besproken en verder is het jaarverslag van de MR en het jaarverslag van de
OV behandeld.
De penningmeester heeft weer een heel duidelijk jaarverslag van de kas uitgewerkt. De
kascommissie moet deze echter nog wel goedkeuren. Dit zal binnenkort gebeuren, zodat er decharge
verleend kan worden aan de penningmeester die haar financiën goed op orde heeft.
Wat we wel zien is dat er door een daling aan inkomsten vanuit de vrijwillige ouderbijdrage minder
geld is om te besteden. Dit zal uiteindelijk leiden tot het maken van bepaalde keuzes en het
schrappen van bepaalde activiteiten.
We hebben het gehad over de hoogte van de ouderbijdrage, maar deze is heel laag in vergelijking
met het landelijke gemiddelde. Daar ligt het op 57 euro per leerling. Wij vinden echter dat we de
bijdrage van 15 euro per leerling zo laag moeten houden om het voor alle ouders betaalbaar te
houden. We hopen dan ook dat dit schooljaar meer ouders de ouderbijdrage betalen, omdat we nu
een QR-code erbij hebben gedaan, wat het makkelijker maakt om het snel te betalen. Mocht u nog
vergeten zijn de bijdrage te betalen, dan ontvangen we het natuurlijk nog graag, zodat we de
activiteiten kunnen blijven doen. In het ouderportaal kunt u de QR-code nog wel vinden.
We gaan vanaf volgend schooljaar de financiën wel op een andere manier beheren. De school zal dan
de financiën innen en onder een apart boekingsnummer zetten. De oudergeleding van de MR moet
goedkeuring geven aan de begroting voor het schooljaar en de uitgaven die gedaan worden. De OV
zal dan niet meer zelf de financiën beheren. Dan loopt een penningmeester ook niet langer het risico
om hoofdelijk aansprakelijk gesteld te worden.
Dit advies wordt overgenomen van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs.
We hebben het jaarverslag van de MR nog even hieronder toegevoegd.
Jaarverslag MR 2021-2022:
De volgende onderwerpen zijn het afgelopen schooljaar besproken tijdens de MR vergaderingen.
Verkiezingen
Annette Haanstra heeft de MRverkiezingen gewonnen en versterkt de MR. Sander Nijhuis is
afgetreden.
NPO
Onze school had 117.000 euro gekregen. We hebben plannen gemaakt en deze zijn door de MR
goedgekeurd waarop wij het geld wilden inzetten. In groep 4,5 was bijvoorbeeld een fulltime
onderwijsassistent, leerkrachten volgden een cursus met sprongen vooruit, methode Bouw,
scholingen met het team.
Veel groepen hebben hun pleinbakken gevuld.
Pleinaanpassingen zodat we meer bezig kunnen met bewegend leren.
Corona
Corona heeft ook weer een grote stempel gedrukt afgelopen schooljaar op het lesprogramma.
Meerdere groepen zijn in quarantaine geweest. Ook hebben we groepen naar huis moeten sturen
i.v.m. Corona en de invallersproblematiek. De MR werd steeds op de hoogte gehouden over deze

situaties en alle nieuwe protocollen werd mee ingestemd. Uitgangspunt was steeds het beleid van
Comprix en de overheid te volgen.
Invallersproblematiek
Er is met grote regelmaat over de vervangersproblematiek gesproken. De afwezigheid van vier vaste
leerkrachten heeft ertoe geleid dat er niet een continuïteit van lesgeven kon worden gewaarborgd
zoals we die graag zouden willen zien voor de kinderen.
Onderwijsevaluatie
Zowel de M toetsing als de E toetsing zijn met de MR geleding besproken en de daaruit
voortvloeiende acties zijn besproken.
Vrijwillige Ouderbijdrage
Er is een nieuwe regeling over dat kinderen niet mogen worden buitengesloten wanneer de
vrijwillige ouderbijdrage niet is betaald. Op dit moment (2021-2022) kiezen we er nog voor om het
huidige systeem vast te houden dat de OV de financiën beheerd, maar dit kan in de toekomst
veranderen. Dan wordt er opnieuw naar gekeken. De OV verandert dan in een activiteitencommissie.
De school moet dan met de MR oudergeleding de uitgaven van de vrijwillige ouderbijdrage
bespreken en laten goedkeuren.
Brief bezorgde ouders
De MR heeft een brief ontvangen namens een groep bezorgde ouders over het Coronabeleid op
school. De MR heeft hierop gereageerd.
Ouderenquête
Afgelopen jaar is er een ouderenquête de deur uitgegaan. Deze is eerst door de MR goedgekeurd. De
respons was helaas niet heel hoog. Het algemene beeld is dat ouders tevreden zijn over de school en
daar zijn wij natuurlijk heel blij mee. De uitkomsten van de enquête staan op de website van school.
De uitkomsten zijn besproken binnen de MR geleding
Formatie/margedagen/ jaarplan
De MR heeft ingestemd met de formatie, het jaarplan en de vakantie en margedagen voor het
schooljaar 2022-2023. Er is wat meer ruimte gekomen om vrije dagen in te roosteren.
Zelfevaluatie
De zelfevaluatie a.d.h.v. de inspectienormen is met de MR besproken en met het stafbureau
GMR
De MR heeft als vast agendapunt de GMR. Zowel Anja als Jarno zaten afgelopen schooljaar in de
GMR. Zij informeerden de MR over de zaken die binnen de GMR aan bod kwamen.
•
•
•
•
•
•
•

Jarno Graafstra (Voorzitter)
Heleen Villerius ( lid)
Annette Haanstra ( lid en vanaf september 2022 voorzitter van de MR)
Anja Sinnige (lid)
Ingrid de Jong ( secretariaat overgenomen van Gillian tijdelijk)
Gillian de Boer ( afwezig i.v.m. ziekte afgelopen schooljaar)
Jeanette Tanja (adviserende rol)

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Huiswerk:
Groep 5/6
25 nov. 2022 --> Topografie Overijssel (4/12).
28 nov. 2022 --> Spelling blok 3 (zie onderstaand overzicht).

Voor groep 5 de spellingscategorieën: specht, lachen, mollen, dertig, eend, muisje zwarte mieren.
Voor groep 6 de spellingscategorieën: geit, pauw, dirigent, circus, persoonsvorm tegenwoordige tijd
en knabbelen.

NIEUWS VAN DE OV
OV leden/activiteitencommissie gevraagd
Wie lijkt het leuk om bij de activiteitencommissie van school te komen?
Wij zoeken voor het aankomende schooljaar nog nieuwe leden die dan alvast mee kunnen draaien,
zodat jullie kunnen kijken of het je wat lijkt.
Wat doen wij zoal in de commissie eigenlijk van alles maar dit zijn de hoofddingen:
✓
✓
✓
✓
✓

Sinterklaas
Kerst
Pasen
Sportdag/Koningsspelen
Laatste schooldag

Lijkt het je leuk of wil je nog wat meer informatie dan mag je contact opnemen met Alie Oldersma
(voorzitter van de OV) of een mailtje sturen naar: directie.deriemsloot@comprix.nl
Groetjes de OV

NIEUWS VAN EXTERNEN
Geen

November/december
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

25

26

27

03

04

10

11

Wielendag

Atelier groep 3 en 4

28

29

30

01

02

Dance Battle Atelier groep 3 en 4
groep 5 en 6

05
Sinterklaasviering

06

07

08

Groep 5 en 6 atelier Voorlees

09

Groep 1 en 2 om
11 uur uit

Wedstrijd

Dance battle
groep 5 en 6

Groep 3 en 4 om
12.30 uur uit

Groep 5 t/m 8 om
14.15 uur uit
12

13

Leerlingenraad

14

15

Jeanette afwezig

Dance Battle
groep 5 en 6

(MO)

16

17

18

23

24

25

Atelier groep 5/6

19

20

21

22

Finale Dance Battle Kerstviering

Kinderen vanaf 12.30 Kerst
uur vrij
vakantie

