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Mededelingen vanuit het bestuur
Namens het bestuur allereerst nog een goed en gezond
2010 toegewenst, voor uzelf en uw kinderen.
Voor de Vrije School Michael zal dit jaar uiteraard in het
teken staan van de nieuwbouw en het in gebruik nemen van
ons nieuwe schoolgebouw. In februari of maart organiseren
we een (feestelijke) ouderavond om u op de hoogte te
brengen van het aanbestedingsresultaat.
Ook als organisatie zijn we aan het bouwen. Dit betreft
allereerst de interne organisatie: het onderwijs, de
zorgstructuur, management en bestuur,
onderwijsondersteuning en oudercontacten. In de komende
anderhalf jaar gaan we op vele gebieden een slag maken .
Op de studiedag na de voorjaarsvakantie zullen de leraren
en het bestuur starten met een evaluatie van de kwaliteit
van onze school aan de hand van een speciaal door de
vereniging van vrijescholen ontwikkeld instrument: de
kwaliteitsladder vrijeschool basisonderwijs. Op een later
tijdstip zullen ook de ouders bij deze evaluatie worden
betrokken.
Daarnaast bouwen we aan de externe organisatie: hoe
kunnen we ons bijzondere onderwijses op de lange termijn
het beste zeker stellen?Bestuur en directie brengen nu de
mogelijkheden(organisatie- en samenwerkingsvormen) in
kaart.
Al deze ‘bouwprocessen’vereisen deskundigheid en een
persoonlijke inzet van betrokkenen, meestal ouders die het
al druk hebben. Daarom zijn we als bestuur altijd op zoek
naar mensen die iets voor de school willen betekenen. Op
dit moment hebben we twee belangrijke
bestuursvacatures, namelijk die van personeel (per direct)
en die van penningmeester (op korte termijn).
Hadewych Lammers (personeel) heeft tot onze spijt
moeten concluderen dat door omstandigheden de
combinatie van werk, gezin en bestuurslidmaatschap niet
meer haalbaar is. Het bestuur is Hadewych dankbaar voor
wat zij voor de school heeft betekend in de afgelopen 13
maanden. In een moeilijke periode was Hadewych voor veel
ouders en leerkrachten een aanspreekpunt. Behalve
personeel heeft Hadewych ook steeds de communicatie van
het bestuur verzorgd.
Leon van Haaster (penningmeester) heeft vijf jaar lang
deze bestuursportefeuille gehouden. In deze periode is de
school op een goede manier overgegaan tot de lump sum

financiering. Daarnaast heeft Leon mede het fundament
gelegd voor de nieuwbouw waar meer dan een generatie
vrijeschool kinderen gebruik van zal maken. Het bestuur is
ook Leon erg dankbaar voor alles wat hij voor de school
heeft gedaan. We begrijpen dat hij nu tijd vrijmaakt voor
een nieuwe carrierestap en voor gezinsleven.
Vacatures bestuur
Het bestuur van de Stichting Vrije School Michaël bestaat
uit mensen die het vrijeschoolonderwijs een warm hart
toedragen. Vanuit een professionele achtergrond dragen zij
binnen het bestuur zorg voor bijvoorbeeld personeelszaken
of financiën. Het Bestuur is niet een uitvoerend orgaan.
Beleidsvoorbereiding en –uitvoering ligt bij de schoolleider
en de medewerkers van de school. Het bestuur is
voorwaardenscheppend en toetsend: de (materiële)
omstandigheden creëren zo dat het vrijeschoolonderwijs
plaats kan vinden. Het bestuur houdt zich niet
rechtstreeks met de pedagogisch/didactische aspecten van
het onderwijs bezig . Wel legt het bestuur aan de
onderwijsinspectie verantwoording af met betrekking tot
de onderwijskwaliteit.
Profiel
• Ervaring met bestuur en beleid in een
onderwijsinstelling, (non-profit) organisatie of in
het bedrijfsleven;
• Deskundig en ervaren op tenminste één van de
gebieden financiën of personeelszaken;
• Bereid en in staat als sparring partner op te treden
voor andere portefeuillehouders;
• Bij voorkeur affiniteit met communicatie en/of
onderwijskwaliteitszorg;
• Goed in staat om te luisteren en tot een gesprek te
komen met betrokkenen in en om de school
(ouders, leerkrachten, directie, gemeente, buurt);
• In staat om helder te communiceren in woord en
geschrift;
• Affiniteit met het vrijeschoolonderwijs en de
antroposofie;
• Bereid en in staat om zich gemiddeld zo’n acht uur
perweek in te zetten voor de school.
Gezien de huidige samenstelling van het bestuur worden
vrouwen uitdrukkelijk verzocht om te reageren. Bel of email voor een oriënterend gesprek met Giel Verbeeck
(voorzitter), tel. 06 48 114 365, gverbeeck@treevelop.nl
Giel Verbeeck

Michiel de Ruyterlaan 24A
Schoolbel:
Postbus 344, 1400 AH Bussum
E-mail schoolbel: schoolbel@vrijeschoolmichael.nl
Telefoon: 035 693 19 67
Redactie: Eddy de Boer
Website: www.vrijeschoolmichael.nl
Aanvragen digitale schoolbel in pdf formaat via
E-mail school: info@vrijeschoolmichael.nl
info@vrijeschoolmichael.nl o.v.v. naam, kind, klas
Kopij kunt u inleveren tot en met woensdag 17:00 uur per e-mail of in de brievenbus naast de schoolbelstandaard
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Bestuursvergadering IV (19 november 2009)
Op 19 november j.l. heeft het bestuur de vierde
bestuurvergadering van dit schooljaar gehouden. Hierbij
informeert het bestuur u over de relevante onderwerpen
die daarin zijn besproken.
Inspectiebezoek
Van het in september afgelegde inspectiebezoek heeft het
bestuur afgelopen week het rapport ontvangen. Het
bestuur heeft de inhoud hiervan in de vergadering
besproken. Naar de beleving van de interim-directeur en de
bestuursafvaardiging bij het bezoek is het verslag een
enigszins aangescherpte samenvatting van het eindgesprek.
Het bestuur is gematigd positief over de conclusies en
heeft een aantal punten benoemd welke in de komende tijd
extra aandacht van de directie en het team zullen moeten
krijgen. Als onderwerp van continue verbetering wordt m.n.
het zorgbeleid benoemd. [inmiddels kunt u het
inspectierapport op internet vinden via
www.onderwijsinspectie.nl]
Personeelsbeleid
Interim schoolleider Frank de Kiefte over de stappen die
zijn ondernomen om te komen tot integraal
personeelsbeleid. Hiertoe behoren onder meer het
functioneringsgesprek en het persoonlijke
ontwikkelingsplan, intervisie en intercollegiale raadpleging
Aannamebeleid en groeibeleid
Het bestuur heeft nader gesproken over de groeistrategie
en de mogelijke voorjaarsklas in 2011. De belangstelling
voor onze school is goed. Er komen nog nieuwe aanmeldingen
binnen en de informatiemiddagen trekken ook
belangstellenden.

Vervangend interim-directeur
Door de langdurige afwezigheid van de zieke directeur is
recentelijk wederom tot een verlening van de afspraken
met de vervangend interim-directeur besloten.
Nieuwbouw
Ten aanzien van de nieuwbouw heeft het bestuur geen
nieuwe mededelingen.
De volgende bestuursvergadering is donderdag 17
december.
Ibo de Vries

Bestuursvergadering V (17 december 2009)
Donderdag 17 december 2009 heeft het bestuur haar
zesde vergadering van dit schooljaar gehouden. Hieronder
de belangrijkste punten:
• Bestuur besluit tot een heroverweging van de
tijdelijke huisvesting met de bedoeling op basis van
nadere informatie uiterlijk januari 2010 een
definitief besluit te nemen ten aanzien van de
tijdelijke huisvesting
• Naar aanleiding van het rapport van de
onderwijsinspectie zijn vervolgacties besproken.
Een aantal daarvan zal bij het volgende
inspectiebezoek in het voorjaar van 2010 al zijn
geïmplementeerd.
• Het bestuur heeft de aanbestedingsprocedure en de
vervolgstappen voor de contractering van de
nieuwbouw doorgenomen.
• Het bestuur keurt het voorstel van Frank de Kiefte
goed zodat Barbara Wilkes Frank de Kiefte kan
ondersteunen in het management van de school
Giel Verbeeck

Passend onderwijs
De geplande invoering van regionale
samenwerkingsverbanden is door de wetgever uitgesteld.
Ondanks dat de noodzaak nu (even) van de baan is
orienteren we ons verder op een regionaal
samenwerkingsverband. Voorlopig zal onze school betrokken
blijven bij haar huidige samenwerkingsverband.

Mededelingen vanuit de directie

Tijdelijke huisvestiging
Het bestuur heeft gesproken over de huidige situatie in
Breeduit. Deze situatie is zeker niet ideaal. Een deel van de
ouders maakt zich over de huidige situatie zorgen. Er is een
ouderavond gehouden op 12 november voor de 4e en 5e klas
waarin deze zorgen duidelijk zijn geuit. Het bestuur besluit
om de alternatieven nog eens te onderzoeken.

Frank de Kiefte

E-mailadres schoolleiding
Wegens de grote hoeveelheid spam is mijn e-mailadres op
school per heden veranderd in:
schoolleiding@vrijeschoolmichael.nl

Situatie ziekte directeur
Het bestuur houdt nauwlettend contact met de zieke
directeur. De situatie van Frans de Lange laat vooralsnog
een langzame verbetering zien.
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Mededelingen vanuit de school
Openingstijden Bibliotheek en Winkeltje (ouderruimte):
Dinsdag en donderdag: 8.30 – 9.30 uur
Ouderkoor:
Donderdag: 8.45 – 10.00 in de grote zaal.
Ieder die een keer een repetitie wil komen luisteren of
meedoen is van harte welkom.

Geen Seizoener meer?
Laatste oproep:
Vier keer per jaar krijgen we allemaal het tijdschrift ‘de
Seizoener’. Met daarin onze eigen schoolbijlage. De
redactie wil graag deze bijlage blijven verzorgen. Echter,
dit kan niet zonder een paar extra handen die ons vier
keer per jaar helpt met het regelwerk voor de
advertenties. Zelf advertenties verkopen hoeft niet, mag
wel.

Een rustmoment voor onszelf om ons er weer aan te
herinneren dat we een mooie en bijzondere, maar soms zo’n
moeilijke taak toebedeeld hebben gekregen.
Woensdag 20 januari is er weer een ochtend over Positief
Opvoeden.
Kom gewoon eens even kijken hoe het is.
Vanaf 8.45 uur staat de thee klaar en we ronden om 11.00
uur af.
De kosten voor deze ochtend zijn 10 euro.
Ik verheug mij weer op deze ochtend.
Marlie Maessen.
marliemaessen@planet.nl
035 – 6231938

Laat de Seizoener op onze school niet verdwijnen en help
ons. Reageer uiterlijk maandagochtend 18 januari a.s..
Krijgen we geen aanmeldingen, dan lopen we het risico dat
de Seizoener niet meer op onze school kan verschijnen.
Vragen of aanmelden? Bel met Renée Rosenboom 0624257650

Woensdag 20 januari gespreksochtend voor ouders

Beste ouders,
Een Nieuwjaar vol Vreugde en Vrede wens ik jullie allen toe.
Dat we veel vreugde mogen beleven aan het opvoeden van
onze kinderen.
Dat we het juiste voorbeeld aan onze kinderen mogen
geven.
Kinderen krijgen is iets wat uit onze biologische natuur
voortvloeit, maar hun de juiste opvoeding geven is een kunst
die we al doende moeten leren.
Een keer in de maand is er op deze ochtend een ochtend
over Positief Opvoeden.
Er zijn nu twee ochtenden geweest en het waren gezellige
maar vooral inspirerende uurtjes.
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Van de overkant…
Opruimen is klaar… Containers zijn weg, behalve 1 op z’n kop
voor het afdekken van elektra en water. Dragline is dinsdag
vertrokken. Vanaf die dag heerst er rust….

Dit is een rubriek waarvoor de school geen verantwoording
draagt, maar waarin leerkrachten, ouders en verzorgers en
andere betrokkenen hun berichtjes kunnen laten plaatsen
(advertenties voor verkoop van spulletjes of concerten of
evenementen e.d.).
Deze berichtjes staan eenmalig in de Schoolbel.
Wanneer u het berichtje na een tijdje nog eens wilt
herhalen, kunt u het berichtje opnieuw insturen.

Reiskosten vergoeding voor leerlingen
Er bestaat voor ouders die 6 kilometer of meer van school
wonen de mogelijkheid om een reiskosten vergoeding van
hun gemeente te krijgen. De hoogte deze vergoeding is
afhankelijk van je inkomen maar kan oplopen tot 19 cent per
kilometer. Je kunt deze vergoeding aanvragen in je eigen
gemeente. Het is echt de moeite waard. De vergoeding is
soms wel 100 euro per maand.
Voor de gemeente Hilversum en de gemeente Wijdemeren
is het bij het WWZ-loket te Hilversum. Hiervoor bel je
naar 0900-7778888 en vraag dan om het formulier voor
'leerlingenvervoer'. Je krijgt het dan thuis gestuurd. In
andere plaatsen zul je mogelijk eerste even kunnen bellen
met een algemeen informatienummer van de gemeente om
uit te zoeken waar het formulier te krijgen is. Bij het
formulier moet je dan ook een IB 60 verklaring (= een
inkomstenbelasting verklaring) van de belastingdienst
worden gevoegd. Dit is echter heel simpel aan te vragen bij
de belastingdienst. Bel naar de belastingdienst en geef je
sofienummer (heet nu 'burgerservice-nummer) door. Je
ontvangt dan de verklaring per post thuis.
Succes.
Hapé Smeele
(vader van Ischa, 2e klas).

De grote zaal staat nog incl de muur van Marit haar klas…
De rest is uitgevlakt en klaar voor de nieuwe funderingen.
Eddy
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
Januari 2010
Vrijdag 15
Dinsdag 19
Maandag 25
Februari 2010
Maandag 1
Dinsdag 2
Woensdag 3
Zaterdag 6
Vrijdag 12
Maandag 22 t/m vrijdag 26
Maart 2010
Maandag 1
Dinsdag 2
Dinsdag 2 t/m vrijdag 12
Maandag 8
Dinsdag 16
Dinsdag 23
Zondag 28
Maandag 29
Dinsdag 30
April 2010
Donderdag 1
Donderdag 1
Vrijdag 2 t/m maandag 5
Dinsdag 6
Maandag 12
Dinsdag 13
Maandag 19
Woensdag 21
Maandag 26
Vrijdag 30 t/m maandag 17
mei
Mei 2010
Woensdag 19
Vrijdag 21
Maandag 24
Woensdag 26
Juni 2010
Dinsdag 1
Maandag 7
Vrijdag 11
Dinsdag 15

Vrije School Michaël
Michiel de Ruyterlaan 24A
Postbus 344
1400 AH Bussum

Activiteit

Opmerking

Driekoningenspel
Ouderavond
Ouderavond klas 5

Voor klassen 4, 5 en 6 en ouders in Breeduit aanvang 19:30
Gezamenlijk voor klas 1 t/m 6

Weekopening samen
Informatiemiddag
Ouderavond
Ouderavond klas 1
Open Dag
Carnaval
Krokusvakantie

14:00 – 15:00 uur
kleuters leerrijpheid

Gewone schooltijden

Studiedag
Weekopening samen
Toetsweek
Informatiemiddag
Ouderavond klas 4
Ouderavond kleuters
Palmpasenoptocht
kleuters
Weekopening samen
Ouderavond klas 6

14:00 – 15:00 uur

10:30 uur

Inleveren 10 min str.
Paasviering
Paasweekend
Onderwijsk. rapport
Informatiemiddag
Ouderavond klas 3
10 minuten gesprekken
10 minuten gesprekken
Weekopening samen
Meivakantie

Ouderavond klas 5
Pinksterfeest
Pinkstermaandag
Weekopening samen
Kennismakingsavond
Informatiemiddag
Kennismakingsochtend
Ouderavond

Gewone schooltijden
Wordt verstuurd
14:00 – 15:00 uur
In de avond
In de middag
Maandag 17 mei is studiedag

Gewone schooltijden

Nieuwe klas 1
14:00 – 15:00 uur
Nieuwe kleuters
Kleuters en klas 1,2 en 3

Telefoon: 035 693 19 67
Website: www.vrijeschoolmichael.nl
E-mail: info@vrijeschoolmichael.nl
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Maandag 21
Dinsdag 22
Donderdag 24
Vrijdag 25
Juli 2010
Vrijdag 2 en zaterdag 3
Dinsdag 6
Woensdag 7
Donderdag 8
Vrijdag 9
Maandag 12 t/m maandag 23
augustus

Weekopening samen
Schoolreisje
St Jan
Teamuitje
Toneeluitvoering klas 6
Getuigschriften klas 6
Getuigschriftjes
Getuigschriften
Schoonmaakdag
Zomervakantie

Klas 5
School uit om 13:15 uur
Geen school

Kleuters, laatste schooldag kleuters
Klas 1 t/m 5, schoonmaakdag kleuters, school uit om 13:15 uur
Onderbouw
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