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Mededelingen vanuit het bestuur
In de bestuursvergadering van 18 maart 2010 zijn de
volgende onderwerpen aan de orde geweest:
•
Communicatie
Met behulp van interimschoolleider Frank de
Kiefte werken we toe naar een
communicatieprotocol voor de gehele school.
Daaronder vallen zowel de algemene principes van
onze communicatie als de communicatie tussen alle
verschillende geledingen (leerkracht, leerling,
schoolleider, ouders, MR, bestuur). In dit proces
zullen we in de komende tijd ook de
oudergemeenschap betrekken.
•
Passend onderwijs
Onder meer vanuit de wens om het kind zoveel
mogelijk in de eigen (school)omgeving te
ondersteunen is het landelijke politieke beleid erop
gericht om scholen op zorggebied regionaal te
laten samenwerken. Dit beleid wordt door de
meeste vrijescholen onderschreven. De huidige,
landelijke samenwerking van vrijescholen voor
extra zorg behoevende leerlingen wordt daarom in
2012 opgeheven. De expertise blijft wel via de
begeleidingsdienst voor vrijescholen beschikbaar,
ook voor onze school.

•

De Vrije School Michaël zal binnen enkele jaren
een samenwerking aangaan met andere scholen in
het Gooi. Belangrijk is daarbij dat we het
samenwerkingsverband instappen met een duidelijk
profiel. In de komende maanden gaan we dat
aanscherpen. Ook is de vraag aan de orde welke
vormen van extra zorg onze school aan kan bieden
binnen een samenwerkingsverband en welke vormen
van zorg we juist van het samenwerkingsverband
willen betrekken. Hoe behouden / verkrijgen we
de zorg die past bij onze pedagogische
opvattingen? Dit zijn vragen die met het
aangescherpte profiel zullen worden beantwoord.
Groeibeleid, huisvesting en financiering
Ons beleid is op dit moment om de wachtlijsten
zoveel als mogelijk weg te werken. Dat is een keuze
om zoveel mogelijk leerlingen kans te geven
vrijeschool onderwijs te volgen . Deze grenzen
liggen behalve op organisatorisch terrein, vooral op
het gebied van huisvesting(financiering). De keuze

voor de start van een voorjaarsklas (een “vroege”
eerste klas) in januari 2011 is gemaakt. We werken
aan de realisatie van een 10e lokaal zodat iedereen
straks weer op één locatie les krijgt. De huidige
en verwachte omvang van met name de
kleuterklassen heeft nog steeds onze aandacht.
•
Formatie
Binnen de door het bestuur gestelde kaders
werken de schoolleider en het team aan de
formatie van het komende schooljaar. Zo spoedig
mogelijk maar in ieder geval voor 1 juni zal de
schoolleider u de formatie van volgend schooljaar
presenteren.
•
Werving nieuwe bestuursleden
We hebben verschillende oriënterende gesprekken
gevoerd, maar er zijn nog geen concrete kandidaat
bestuursleden. We zoeken nu zeer dringend naar
een penningmeester, eventueel voor een kortere
periode van bijvoorbeeld een jaar. Heeft u
interesse of kent u een geschikte kandidaat?
Neemt u dan meteen contact op met Giel Verbeeck
(gverbeeck@treevelop.nl, 06 48 114 365)
Namens het bestuur,
Giel Verbeeck (Voorzitter)

Mededelingen vanuit de directie
Geen mededelingen deze week

Mededelingen vanuit de school
Openingstijden Bibliotheek en Winkeltje (ouderruimte):
Dinsdag en donderdag: 8.30 – 9.30 uur

Meiboom
Lieve Ouders,
Wil s.v.p. een ouder helpen met de meiboom een geschikte
plek te geven voor hetmeiboom/pinksterfeest. Er moet een
tegel uit het schoolplein, dan b.v. kuiltje gegraven worden
en beton gestort precies om de meiboom heen zodat deze
stevig staat om de kinderen met de linten mooi te laten
vlechten.
De meiboom moet er iedere dag een week lang in en
uitgehaald kunnen worden.
Dit is best wel een klusje dus ik kom er vroeg met de vraag.
Nelly

Michiel de Ruyterlaan 24A
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Nieuwe leden voor oudergeleding van de
Medezeggenschapsraad gezocht

geboden en kan er ruimte ontstaan voor datgene wat onder
ons leeft.

Na een bijzonder inspirerende, roerige en leerzame tijd als
lid van de Medezeggenschapsraad van onze school is onze
termijn verstreken.
Heel kort iets over de Medezeggenschapsraad. Een MR is
een in de wet vastgelegd orgaan wat zich op verzoek van
het bevoegd gezag buigt over besluiten van algemene aard.
Een MR heeft instemmingbevoegdheid over zaken als
vaststelling of wijziging van beleid, doelstellingen,
schoolplan, zorgplan etc. Een MR heeft adviesbevoegdheid
over zaken als vaststelling of wijziging meerjarig financieel
beleid, aangaan van duurzame samenwerking, nieuwbouw en
andere nader genoemde algemene onderwerpen. Een MR
heeft dus geen bemoeienissen met de dagelijkse gang van
zaken in de school of in de klassen, noch met aanname of
ontslag van leerkrachten, vervangende huisvesting etc. Dat
wil niet zeggen dat wij ons uitsluitend met de in de wet
genoemde besluiten bezig hebben gehouden; er kan met
gemak gezegd worden dat het merendeel van de tijd is
besteed aan andere dan bovengenoemde zaken. Zo hebben
wij ons veelvuldig bezig gehouden met vraagstukken over
communicatie tussen schoolleiding en lerarenteam, tussen
bestuur en lerarenteam.
De MR is gedurende langerende tijd gevormd door Marit
Brand, Suze Bakker, Reggie Scherpenhuijsen Rom en Frans
Sandbergen.
Wij zijn op zoek naar ouders die deze belangrijke taak van
ons willen overnemen. Als je hiervoor belangstelling hebt,
verzoeken wij je vóór 16 april a.s. contact op te nemen met
Frans Sandbergen op nummer 06-55334876.
Als afsluiting van onze werkzaamheden hebben wij tezamen
met de leerkrachtengeleding een beknopt '2 jaarsverslag'
opgemaakt, dat vanaf 12 april a.s. ter inzage op school
beschikbaar zal zijn.

Het OCR kernteam bestaat uit Hester Regnault, Felies de
Vilder, Florien Linck en Nynke Bogtstra.
Dit kernteam organiseert enkele malen per jaar een OCR
bijeenkomst op basis van een thema dat in onze school
leeft. Vaak zal hieraan ter informatie en voorbereiding een
lezing voorafgaan. Deze lezingen komen tot stand in
samenwerking met de Werkgroep de Verdieping.
Op een OCR bijeenkomst treden de ouders, de
leerkrachten, het onderwijs ondersteunend personeel, de
bestuursleden, alsmede de schoolleider met elkaar in
gesprek.

Contact met de OCR
Wil je aandachtspunten inbrengen? Heb je vragen of iets
anders wat je van belang vindt? Spreek ons aan, bel, of mail
naar: oudercontactraad@vrijeschoolmichael.nl
OCR Thema: Samenwerken, hoe doe je dat?
OCR Bijeenkomst: samenwerken, hoe doe je dat?
Maandag 26 april 2010
20.00 uur. Vrije toegang

Frans Sandbergen en Reggie Scherpenhuijsen Rom

Mededelingen vanuit de Ouder Contact Raad

Van de overkant…

Ouder Contact Raad

Er is vandaag een hele kleine start gemaakt. Er worden
weer hekken geplaatst om de oude hekken heen….

De Ouder Contact Raad (OCR) is opgericht met als doel de
onderlinge communicatie, samenwerking en verbondenheid
binnen onze school te bevorderen. Via ontmoeting en
dialoog kan iedereen zich hier laten horen en zien. Op deze
wijze wordt aan ideeën, meningen en gevoelens een podium

Eddy de Boer
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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.

Concert Crescendo in Spant!
11 april 2010 geeft muziekvereniging Crescendo het
jaarlijkse concert in Spant!
Thema dit jaar is: Mythen en Sagen.
In samenwerking met
Toneelvereniging Kameleon en
Het kinderkoor van De Gooische Muziekschool
Aanvang 14:00 uur
Entreeprijs €3,00 (kinderen en 65+: €1,50)
Voor kaarten en inlichtingen bel: 035 697 0160
Kaarten zijn ook te verkrijgen bij Tabakspeciaalzaak W.
Jansen, Spiegelstraat 20, Bussum
www.crescendobussum.nl

De lessen zijn zowel geschikt voor beginners als
gevorderden. Voor meer informatie en aanmelding bel je
met Robin Kind (moeder van Anna uit de kleuterklas van
Edith) op 035-6939565 of 06-49889552 of mail naar
robinjarl@kpnplanet.nl

Mantra’s en Kirtan zingen
Volgende week Vrijdag 16 april om 20.00uur
gaan we MANTRA’s en KIRTAN zingen!
In de prachtige ruimte van De Oerbron zullen Diederick
Lentz en Lila Pixie samen met de aanwezigen heerlijke
mantra’s gaan zingen. Deze vaak eenvoudige teksten zijn
ook voor de ongeoefende stem makkelijk mee te doen,
zodat je vooral kunt genieten!
Het zingen van de mantra’s werkt rustgevend, zuiverend
en… ervaar vooral zelf wat het met je doet. We geven
voldoende ruimte om tussen de mantra’s door de stilte in te
gaan.
We gebruiken muziekinstrumenten zoals het harmonium en
gitaar en trommel.

Nicoline Pruijmboom

Yoga in Bussum en Hilversum
Op maandagochtend 19 april start er in Bussum een nieuwe
yogagroep. Als je wilt ervaren hoe het is om de nieuwe week
ontspannen, soepel en vol energie te beginnen, ben je van
harte welkom om voor € 5,- een proefles te komen doen.
Ook in de groep op maandagavond in Hilversum is er nog
plek voor nieuwe deelnemers.

Lila Pixie, woont in Amsterdam als ze niet in India verblijft.
Lila ontwerpt en verkoopt prachtige kleding. Zij begeleidt
haarzelf met gitaar en straalt een enthousiasme uit die
aanstekelijk werkt. Lila is op 16 april nog geen week terug
van een half jaar India en kijkt er naar uit om samen met
jullie te gaan zingen.

We beoefenen de klassieke Indiase Hatha Yoga, waarbij de
yogahoudingen zorgvuldig worden opgebouwd en enige tijd
worden aangehouden. We eindigen met meditatie en
ontspanning. De aandacht is gericht op het ervaren van het
lichaam, de adem en de stroom van onze gedachten. Door te
accepteren wat zich van moment tot moment voordoet,
zonder oordeel of te willen veranderen, ontstaat er ruimte.
Hierdoor zal niet alleen je lichaam, maar ook je geest
leniger worden! Je zult je vaker kunnen verbinden met je
essentie van zuiver bewustzijn en pure vreugde.

Diederick Lentz, muziektherapeut en vader van Luka en
Daël, doet de Dru Yoga opleiding en heeft sinds het
ontdekken ervan, 12 jaar geleden, als grootste passie
mantra’s zingen.
Dus voor iedereen die zin heeft om lekker vanuit je hart te
komen zingen, kom naar De Oerbron, Korte Heul 4 (achter
de DEEN, supermarkt), Bussum op 16 april. Inlopen vanaf
19.45 en we zingen vanaf 20.00uur. De entree is 7,50 euro.
Graag tot dan,

Lestijden en locatie:
Bussum: maandagochtend van 9.15 tot 10.45 in Rebalancing
centrum Bussum, Nijverheidswerf 38
Hilversum: maandagavond van 19.30 tot 21.00 in het
gymzaaltje van de van Leeuwenhoekschool, Constantijn
Huygensstraat 35

Het mantra promotie team Bussum
Info: 06-51256760 of died69@gmail.com
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Lentemarkt Vrije Peuterspeelzaal Zonnestraaltje
Op zaterdag 24 april is er weer de jaarlijkse vertrouwde
"Lentemarkt" op onze speelzaal. Naast de activiteiten die u
er ieder jaar kan vinden, zoals; knutselen, voorlezen,
diverse verkoop kramen met poppen, jaartafel artikelen,
houten speelgoed, boeken, etc., zijn er dit jaar ook een paar
nieuw activiteiten, zoals een tweedehands kleding markt,
pony rijden, poffertjes eten en een dansworkshop voor
kinderen.
Natuurlijk is er ook onze koffie/thee hoek met allerlei
lekkers, waar je even kunt genieten van alle activiteiten
rondom u heen.

- Co de Custer ; hij is werkzaam als adviseur in het
onderwijs en is momenteel projectleider Passend Onderwijs
voor het Gooi. Hij heeft een grote en veelzijdige ervaring in
het onderwijs. Co de Custer zal de werkwijze presenteren
die het primair en voortgezet onderwijs in het Gooi gaan
hanteren voor een goed verloop van de overgang van een
kind naar de middelbare school .
- Marij Bosdriesz ; zij is werkzaam voor het Nederlands
Jeugd Instituut (het expertisecentrum voor Jeugd en
Opvoeding). Vanuit haar ruime werkervaring en kennis zal
zij ingaan op de volgende thema’s:
•

De “Lentemarkt” is op de speelzaal,
Kamerlingh Onnesweg 2 (ingang Liebergerweg),
van 10.30 – 14.00 uur.

•
•

Thema avond: de succesvolle brugklasser
•
Geachte heer, mevrouw,
•
Hierbij nodigen u van harte uit voor de thema-avond van
woensdag 21 april van 20.00 -22.00 uur, in het
Auditorium van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum,
Vaartweg 54, 1217 SV te Hilversum. De zaal is open vanaf
19.30 uur.
Thema van deze avond is : De succesvolle brugklasser
De avond gaat over de overstap naar de middelbare scho ol.
O ver h oe ouders, mensen uit het onderwijs en de zorg
kinderen kunnen begeleiden en voorbereiden op een
succesvolle schoolcarriëre.
Voor bijna alle leerlingen is de overstap van het primair
onderwijs naar het voortgezet onderwijs een grote
gebeurtenis. Voor kinderen met een speciale zorgbehoefte
is deze overstap helemaal een uitdaging . Uit onderzoek
blijkt dat een goede voorbereiding op deze overstap een
positief effect heeft op de verdere schoolcarriëre van een
kind . En ‘vroeg’ betekent al in groep 7 v an de basisschool!
Maar hoe kan de basisschool deze voorbereiding het best
aanpakken en welke rol speel t het voortgezet o nderwijs
bij de voorbereiding? Welke afspraken zouden het primair
onderwijs en het voortgezet onderwijs moeten maken om
de slaagkans van een kind in de brugklas zo groot mogelijk
te mak en? Wat is er extra nodig voor de kinderen met een
speciale zorgbehoefte? En: o f het nu om een ‘gewone’
leerling of een ‘zorg’ leerling gaat, de coachende rol van
ouders in het hele proces (voor, tijdens e n na de overstap)
is en blijft noodzakelijk . De vraag is daarom op welke wijze
ouders hun kind het beste kunnen coachen?

Het belang van een goede overstap voor alle
betrokken partijen
Speciale aandacht voor kinderen met een extra
onderwijs- en zorgbehoefte
Ervaringen van kinderen en ouders rond de
overstap
Wat kunnen primair en voortgezet onderwijs doen
om een goede overstap te bevorderen
Wat kunnen ouders doen ter bevordering van een
goede overstap

Uiteraard krijgt u de kans hierbij de vragen te stellen die u
zelf nog heeft over de overstap die uw kind gaat maken of
die uw kind al gemaakt heeft. Ook krijgt u de mogelijkheid
om met mede-ouders , mensen uit het onderwijs en de zorg
in gesprek te gaan over de onderwerpen die voor u het
meest belangrijk zijn bij de overstap.
Deze avond wordt u aangeboden door Stichting
Ouderplatform Gooi & Omstreken, vanuit een grote
betrokkenheid bij ouders en b ij het onderwijs.
De avond is bedoeld voor ouders, mensen uit het onderwijs
en de zorg. Wij willen u vragen om deze uitnodiging door te
geven /mailen aan andere mogelijk geïnteresseerden:
ouders, MR-leden, (school)bestuurders, zorgcoördinatoren,
collega´s, intern begeleiders, ambulant begeleiders,
mentoren etc..
Iedereen is van harte welkom!
Wilt u ons s.v.p. per mail laten weten of u deze avond bij
wilt wonen : ouderplatform.het.gooi@gmail.com .
Wij hopen van harte u te mogen begroeten op 21 april.
Namens het bestuur van Stichting Ouderplatform Gooi en
Omstreken
Mariska van Schothorst, secretaris

Het Ouderplatform heeft voor deze thema-avond twee
sprekers uitgenodigd die bovenstaande vragen of
onderwerpen met u zullen bespreken , te weten:
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Buitenschoolse agenda
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
14-04

13-04
21-04

Beschrijving
En 28-4: 20:00 – 22:00u Cursus
communicatie in de opvoeding door
Carien Huijzer
www.how2talk2kids.nl.
workshop How2talk2kids (6e van 6)
En 19-5 en 16-6:
Ouderontmoetingsochtenden Michiel
de Ruyterschool BSO

kosten
140,-

10,-
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
April 2010
Maandag 12
Dinsdag 13
Maandag 19
Woensdag 21
Maandag 26
Donderdag 29
Vrijdag 30 t/m madag 17 mei
Mei 2010
Woensdag 19
Vrijdag 21
Maandag 24
Woensdag 26
Juni 2010
Dinsdag 1
Dinsdag 1
Maandag 7
Maandag 7 t/m vrijdag 11
Vrijdag 11
Dinsdag 15
Zondag 20
Maandag 21
Dinsdag 22
Dinsdag 22
Donderdag 24
Juli 2010
Vrijdag 2 en zaterdag 3
Dinsdag 6
Woensdag 7
Donderdag 8
Vrijdag 9
Maandag 12 t/m maandag 23
augustus

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

Activiteit

Opmerking

Informatiemiddag
Ouderavond klas 3
10 minuten gesprekken
10 minuten gesprekken
OCR Bijeenkomst
Klas 3
Meivakantie

14:00 – 15:00 uur

Ouderavond klas 5
Pinksterfeest
Pinkstermaandag
Weekopening samen

In de avond
In de middag
Samenwerken, hoe doe je dat? 20:00 uur
Toneelstuk Mozes vanaf 09:00 uur
Maandag 17 mei is studiedag

Gewone schooltijden

Kennismakingsavond
Ouderavond
Informatiemiddag
Schoolkamp 6e klas
Kennismakingsochtend
Ouderavond
Vaderdagconcert
Weekopening samen
Schoolreisje
Schoolreisje
St Jan

Nieuwe klas 1
klas 1
14:00 – 15:00 uur
Nieuwe kleuters
Kleuters en klas 2 en 3
10:30 – 12:00 uur
Klas 5
Klas 2
School uit om 13:15 uur

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

Telefoon: 035 693 19 67
Website: www.vrijeschoolmichael.nl
E-mail: info@vrijeschoolmichael.nl
Pagina 6 van 6

