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Mededelingen vanuit het bestuur
Ondertekening contract aannemer nieuwbouw
Namens het bestuur hebben Boris Hilberdink en Giel
Verbeeck woensdag 10 februari het contract voor de bouw
van de nieuwe school getekend met aannemersbedrijf C.
Van Vliet uit Weesp. Het werk is op basis van concurrentie
aanbesteed, waaruit Van Vliet als winnaar naar voren is
gekomen. Van Vliet begint per direct met de
bouwvoorbereiding. De opleverdatum is verlaat naar 2-22011. Dit komt mede doordat de onderliggende
contractvoorbereidingen langer duurde. Tevens kon niet
met de bouw (fundering) begonnen worden zolang het
onder 0 graden is. De aannemer gaat proberen medio
december 2010 op te leveren, maar kan daar pas
september/oktober uitsluitsel over geven. Wij gaan nu dus
uit van 2-2-2011. De kans dat dit verder uitloopt is minimaal
aangezien het pand in september/oktober ‘dicht’ moet zijn.
Dit houdt in dat weersomstandigheden normaliter dan geen
invloed meer hebben op de bouwplanning.

Behalve de Vrije School Michael spelen ook de gemeente
Bussum en de Stichting Kinderopvang Bussum Naarden
Muiden en Muiderberg (SKBNM) een rol. De gemeente is de
belangrijkste financier en zij staat garant voor het project.
Met de SKBNM is vorige week een
samenwerkingsovereenkomst afgesloten die de naschoolse
opvang op de nieuwe locatie mogelijk maakt.

Bestuursvergadering 21 januari 2010
Hierbij informeert het bestuur u over relevante
onderwerpen die zijn besproken in de bestuursvergadering
van 21 januari.
Tijdelijke huisvesting
Het besluit om met twee klassen in Breeduit te blijven
wordt bekrachtigd.
Ondersteuning van de schoolleider
Er wordt vastgesteld dat Barbara Wilkes de schoolleiding
een aantal dagen per week met name op zakelijk gebied
komt versterken. Hierdoor heeft Frank de Kiefte meer
ruimte voor pedagogisch didactische werkzaamheden.
Schoolinspectie
Naar aanleiding van het laatste bezoek van de inspectie in
september 2009 is het basistoezicht voor de school
verlengd. Het bestuur bespreekt halfjaarlijks de follow-up
van de inspectiebezoeken met de schoolleiding. Op basis van
het rapport van de inspectie is door de Intern begeleider
en de schoolleider een aantal acties afgesproken, o.a. de
extra aandacht voor voorsprongleerlingen.
Scholen onder basistoezicht krijgen minimaal eens in de
vier jaar een uitgebreid inspectiebezoek. Jaarlijks wordt
op basis van gegevens onderzocht of een school risico’s
loopt. Is dit niet het geval dan blijft de school onder
basistoezicht vallen, loopt een school wel risico’s dan wordt
er aangepast toezicht ingevoerd.

De start van de bouw staat nu gepland voor 1-3-2010.
Tijdens het bouwproces worden de kinderen waar mogelijk
betrokken bij de bouw. Voor de gehele gemeenschap zal de
grondsteenlegging een belangrijk moment zijn. Bij het
bouwen van het schoolplein zal de inzet van kinderen en hun
ouders gevraagd worden. Er wordt speciaal gezocht in de
selectie van landschaparchitecten, naar degene die ervaring
hebben hoe de gemeenschap te betrekken in het mede
ontwikkelen en maken van hun omgeving.

Groeibeleid
De huidige groei van het aantal leerlingen en de
consequenties daarvan worden besproken en in kaart
gebracht. Er zijn onder meer financiële gevolgen en
gevolgen met betrekking tot ruimte. Een van de
mogelijkheden is met een voorjaarsklas te beginnen, hier is
op de vrijeschool in Zeist ervaring opgedaan. E.e.a. wordt
de komende weken verder onderzocht.
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Passend Onderwijs
Vanuit de overheid is het per 2012 verplicht om in een
samenwerkingsverband met andere scholen te zitten.
Hierdoor kan iedere school, ieder kind doorverwijzen naar
een voor hem passende school. Alle scholen moeten een
profiel opstellen en in het samenwerkingsverband moeten
zoveel mogelijk profielen voorkomen.
Er wordt gekeken of er een samenwerkingsverband van
vrijescholen blijft bestaan of dat VSM een
samenwerkingsverband in de directe omgeving aangaat.
VSM heeft nu duidelijk wat haar behoefte is in een
samenwerkingsverband en gaat onderzoeken wat het beste
past. De komende tijd wordt het profiel voor de school
verder uitgewerkt.
Nieuwbouw
Het contract met de SKBNM wordt binnenkort
ondertekend (GV is inmiddels gebeurd). Ook de
overeenkomst met de aannemer is inmiddels getekend.
Giel Verbeeck

Mededelingen vanuit de directie
Studiedag WSNS op vrijdag 26 maart 2010
Op vrijdag 26 maart vindt een belangrijke studiedag plaats
van het samenwerkingsverband ‘weer samen naar school’ van
de vrijescholen. Deze dag gaat over het thema
handelingsgericht werken en het sociaal emotionele klimaat
in de klas. Daarbij zullen specifieke vaardigheden die in
deze tijd nodig zijn geoefend worden. Verschillende leraren
hebben aangegeven graag naar deze dag te willen gaan.
Daarom hebben wij besloten als team aan deze dag deel te
nemen en er dus een studiedag van te maken. De
medewerkers van de BSO zijn hiervan op de hoogte en
hebben hierin toegestemd.
Wij blijven ook met deze dag voldoen aan het wettelijk
vereiste aantal onderwijsuren. Wij zouden echter met deze
dag erbij acht keer een vierdaagse werkweek hebben in dit
schooljaar terwijl dit zeven keer per schooljaar toegestaan
is.
Wij hebben daarom gemeend om de studiedag (teamuitje)
van vrijdag 25 juni te laten vervallen. Wij hechten grote
waarde aan de studiedag van 26 maart en wij denken dat de
inhoud en het oefenen van vaardigheden ons onderwijs zal
versterken.
Wij hopen dat u begrip kunt opbrengen voor deze keuze.
Als gevolg van deze keuze wordt de viering van Palmpasen
verplaatst naar donderdag 25 maart.
Frank de Kiefte,
Interim schoolleider.

Oudercontactraad
Via de schoolbel heb ik u eerder geïnformeerd over de
oprichting van een oudercontactraad. Het doel van de
oudercontactraad is het bevorderen van de communicatie
binnen de school. Het instrument daarvoor is het
organiseren van bijeenkomsten waarin over

klasoverstijgende onderwerpen van gedachten wordt
gewisseld. De gesprekspartners zijn geïnteresseerde
ouders, leraren, leden van het onderwijsondersteunende
personeel, bestuursleden en de schoolleider.
Deze bijeenkomsten worden voorbereid door het OCRkernteam. Van het kernteam maken deel uit Florien Linck,
Hester Regnault en Nynke van Reij. Ondergetekende staat
in direct contact met het kernteam en zal de
bijeenkomsten mee voorbereiden. Ook Hapé Smeele werkt
met het kernteam samen om waar nodig een verbinding te
maken met de werkgroep verdieping.
Als eerste onderwerp hadden we in gedachten het groei en
aannamebeleid en met name de situatie rondom de
toekomstige eerste klas. Hier komt echter ook nog een
aparte avond over (16 maart). Bovendien is het een
onderwerp waarvan al het nodige in gang is gezet.
Wij hebben ervoor gekozen om het thema: samenwerken,
hoe geef je dat vorm als eerste te bespreken. Wij denken
daarbij aan de taken en de verantwoordelijkheden van alle
participanten binnen de school: ouders, bestuursleden,
leraren, MR leden en leidinggevenden.
Om deze avond voor te bereiden en van een inhoudelijke
impuls te voorzien zal de werkgroep verdieping een
inhoudelijke avond organiseren op dinsdag 6 april over de
sociale driegeleding. De sociale driegeleding is
oorspronkelijk een maatschappijconcept, uitgewerkt door
Rudolf Steiner. We kunnen echter ook aan de hand van de
sociale driegeleding naar organisaties kijken.
Op de inhoudelijke avond zal Fred Beekers, docent
maatschappijleer op hogeschool Helicon, een voorzet geven.
Vervolgens kunnen we in de OCR avond hierover verder van
gedachten wisselen. Deze zal plaatsvinden op maandag 26
april.
Wij hopen dat deze avonden een impuls kunnen vormen voor
de samenwerking binnen de school.
Frank de Kiefte,
Interim schoolleider.

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 mededelingen deze week.

Van de overkant…
Geen nieuws.
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Buitenschoolse agenda

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.

In de buitenschoolse agenda staan bijeenkomsten
georganiseerd naast de schoolactiviteiten die met
expliciete toestemming van het team in deze agenda zijn
opgenomen. Expliciete verwantschap met het ‘vrije school’
denken en doen is één van de voorwaarden om in deze
agenda te worden opgenomen.
Verzoek voor opname van een evenement in deze agenda kan
via de redactie van de schoolbel.
Datum
16-02

Kooklessen
Er is nog plaats in
de kooklessen !!
Donderdag van
16.00 tot 18.30
uur in de
Warrekam in
Laren.
Aanmelden via
bfi@online.nl of
telefonisch 0627027717.

02-03
17-03
17-02

11-02
17-02

06-04

Beschrijving
20:00u inspiratielezing Edith Blom,
kernwaarden in de kleuterklas
20:00u inspiratielezing Jet Nijhuis,
kernwaarden in klas 1 t/m 3
20:00u inspiratielezing Jet Nijhuis,
kernwaarden in klas 4 t/m 6
En 3-3, 17-3, 24-3, 14-4 en 28-4: 20:00
– 22:00u Cursus communicatie in de
opvoeding door Carien Huijzer
www.how2talk2kids.nl.
workshop How2talk2kids (2e van 6)
En 18-3, 21-4, 19-5 en 16-6:
Ouderontmoetingsochtenden Michiel
de Ruyterschool BSO
Lezing Fred Beekers:
Samenwerken, hoe doe je dat?

kosten
0,00
6,50
6,50
140,-

10,-

gratis

Dinsdag 16 februari inspiratie-lezing Edith Blom
Kernwaarden in de kleuterklas

Vilten met wol voor kinderen
in de voorjaarsvakantie
Gezellige activiteit in het Kruidenhuis aan de Torenlaan 26
in Laren.
Onder leiding van een ervaren wolviltster gaan de kinderen
een prachtig etui maken. De kleuren mogen ze zelf
samenstellen.

Komende dinsdag is de tweede lezing in een serie over
Kernwaarden van de Vrije School.
Dan zal onze eigen kleuterjuf Edith Blom spreken over hoe
de kernwaarden van de Vrije School vorm krijgen in de
kleuterklas. Welke keuzes maken de docenten en welke
visie steekt daarachter.
Toegang gratis, aanvang 20 uur.
In maart komen nog twee lezingen in deze serie. Dan van
Jet Nijhuis. Op dinsdag 2 maart spreekt zij over
Kernwaarden in klas 1 t/m 3 en ruim twee weken later, op
woensdag 17 maart, over de kernwaarden in klas 4 t/m 6.
Hapé Smeele
werkgroep de Verdieping

Wanneer: woensdag 24 februari
Hoe laat : 10.30 tot 12.30 uur
Kosten E 15,Inschrijven kan telefonisch 06-27027717 of per mail
fleur_florentine@hotmail.com en natuurlijk in de winkel
zelf.
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
Februari 2010
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 16
Dinsdag 23
Donderdag 25
Vrijdag 26
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
Maandag 21
Dinsdag 22
Donderdag 24
Vrijdag 25

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

Activiteit

Opmerking

Carnaval
Krokusvakantie

Hele school om 13:15 uit

Studiedag
Weekopening samen
Toetsweek
Informatiemiddag
Ouderavond klas 4
Ouderavond oudste
kleuters
Ouderavond kleuters
Palmpasen viering
Studiedag
Palmpasenoptocht
kleuters
Weekopening samen
Ouderavond klas 6

14:00 – 15:00 uur
Ouderavond voor de ouders oudste kleuters over eerste klas
volgend schooljaar (20:00 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
Weekopening samen
Schoolreisje
St Jan
Teamuitje

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
Klas 5
School uit om 13:15 uur
Geen school

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

Toneeluitvoering klas 6
Getuigschriften klas 6
Getuigschriftjes
Getuigschriften
Schoonmaakdag
Zomervakantie

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