
 

 

 

 

 

 

 

INFOBULLETIN  

 25 juni 2021 

In deze editie:  

✓ Aanpassingen PO protocol    

✓ Nieuwe kansen en uitdagingen 

✓ Start Mam’s in school/ Mam’s Loft 

✓ Feest! 

✓ Slotviering 

✓ Schoolzwemmen groep 5 en 6 volgend schooljaar 

✓ Nieuwe opzet GMR 

Voor in uw agenda: 

✓ 25 juni  : Rapporten mee 

✓ 28 juni-1 juli  : Gespreksweek + pre-adviezen VO groep 7 

✓ 2 juli   : Studiedag team, kinderen vrij 

✓ 5-9 juli  : Feestweek 

✓ 8 juli   : Stoeltjes passen 

Bijlagen 

✓ Profielschets GMR 

✓ Vanuit de bibliotheek 

 

Aanpassing PO protocol per 26 juni 

Gisteren is het nieuwe protocol t.a.v. coronamaatregelen voor de basisscholen bekend 

geworden dat per 26 juni ingaat. We hoeven in de school geen mondkapjes meer te 

dragen als we 1,5m afstand kunnen bewaren en ook de cohorten (bubbels) mogen meer 

losgelaten worden. Dat laatste vinden we als school nog wel een spannende, aangezien 

groep 8 net terug is op school na een periode van quarantaine i.v.m. een besmetting. 

Spannend hierbij was vooral ook of het team van de donderdag 

en vrijdag in quarantaine moest en dat voor alle klassen grote 

gevolgen zou kunnen hebben. Dat hoefde gelukkig niet, maar u 

begrijpt dat we hier voorzichtig mee zijn. Een aantal teamleden 

moet hun eerste vaccinatie nog krijgen en er zijn nog maar een 

paar teamleden volledig gevaccineerd. We zullen daarom tot de 

zomervakantie in ieder geval de kinderen op beide pleinen 

blijven ontvangen en houden ook de pauzes nog gescheiden. We 

zullen wel, in de laatste bijzondere weken van het schooljaar, af 

en toe de bubbels iets minder strikt hanteren.  

 

Nieuwe kansen en uitdagingen 

Afgelopen week is duidelijk geworden dat juf Ank een nieuwe uitdaging 

heeft gevonden: ze gaat naar het speciaal onderwijs om daar te werken 

met kinderen en jong volwassenen met een lichamelijke of meervoudige 

beperking.  

Daarnaast gaat ook juf Leonie een nieuwe stap in haar professionele 

ontwikkeling maken: afgelopen maandag is duidelijk geworden dat zij 

rekendocent aan de PABO wordt. Prachtige persoonlijke ontwikkelingen 

voor beide juffen! 



Voor ons als school zijn dit natuurlijk ook grote ontwikkelingen: zo vlak 

voor de zomervakantie en de krappe arbeidsmarkt voor het 

basisonderwijs maakt dat dit een ingewikkelde puzzel is. We zijn achter 

de schermen druk op zoek naar nieuwe leerkrachten voor de 

bovenbouw, maar dat is nog volop gaande. We kunnen dus ons 

formatieplaatje mogelijk nog niet bekend maken als de groepsindeling 

bekend wordt. U snapt dat deze ontwikkelingen ook onze teamontwikkeling in een nieuw 

daglicht zetten, dus het is momenteel hard werken en veel gepuzzel om het nieuwe 

schooljaar weer goed te kunnen starten met elkaar.  

 

Start Mam’s in school/ Mam’s Loft 

Dit weekend staat de verhuizing van MAM’s gepland naar onze 

school. De Loft is aan de binnenkant helemaal klaar voor de 

baby’s en dreumesen. De buitenkant nog niet: die wordt de 

komende maanden verder aangepakt met een schilderbeurt en 

begroeiing op de wand, waardoor het ook aan de buitenkant 

een mooi geheel wordt. De peuterruimte in school is er al helemaal klaar voor. Ten 

aanzien van de BSO staan de spullen nu nog wat aan de kant, omdat groep 8 deze 

ruimte ook gebruikt voor het oefenen van de musical. Over twee weken kunnen deze 

spullen ook weer terug op hun plek en kunnen de kinderen daar heerlijk ontspannen en 

spelen. 

 

Feest! 

Dit jaar bestaat de St. Bernardusschool 90 jaar! Dat kunnen we natuurlijk niet zomaar 

voorbij laten gaan. Om dit te vieren hebben we van 5 t/m 9 juli een feestweek. Iedere 

dag staat er voor de kinderen iets leuks op de planning. Wat gaan we die week doen?  

 

Maandag  5 juli  Springkussen op school 

Dinsdag  6 juli  Workshop over slagwerk 

Woensdag  7 juli  IJsjes- en complimenten dag 

Donderdag  8 juli Pannenkoeken- en Energizer dag 

Vrijdag  9 juli Circusdag  

 

Voor pannenkoekendag hebben we uw hulp nodig. We 

zoeken namelijk 17 ouders die voor ons pannenkoeken 

willen bakken. De producten hiervoor worden aangeleverd 

en staan woensdag 7 juli klaar in de Borg. De 

pannenkoeken kunt u donderdagochtend om 8.30 uur in de 

Borg zetten. Wilt u helpen? Geef dit dan door aan de 

leerkracht van uw kind.   

 

Met de circusdag sluiten we de feestweek af. We werken deze dag met de hele school toe 

naar een echte circusvoorstelling. Deze zal via een livestream te bekijken zijn. Mocht dit 

niet lukken, dan zullen we de voorstelling opnemen. Hierover krijgt u t.z.t. nog een 

bericht.  

 

Met vriendelijke groet,  

De feestcommissie   
 

Slotviering 

Op vrijdag 9 juli stond ook de slotviering gepland. Omdat we deze dag 

voor het circus oefenen en we nog niet naar de kerk gaan voor de 

viering zullen we deze op maandag 12 juli in de klassen vieren. Het 

thema voor de viering is (hoe kan het ook anders): Feest! 

 



Schoolzwemmen 
Volgens schooljaar gaan groep 5 en 6 weer schoolzwemmen. Dat zal 

voor beide groepen zijn op vrijdagmorgen. Dat betekent dat zij twee 

wekelijks om 8:00 uur ’s morgens met de bus naar Vaassen zullen 

gaan om te zwemmen in de Koekoek.  

 

 

Nieuwe opzet GMR 

Werk jij mee in de GMR? 

Vind jij strategie interessant? Wil je graag weten 

welke keuzes er voor alle basisscholen van de 

Veluwse Onderwijsgroep worden gemaakt? Zou 

je er zelfs invloed op willen hebben? In dat geval 

is de GMR dé plek om te zijn; de 

Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad.  

 

In deze medezeggenschapsraad op bestuurlijk niveau heb je het recht te adviseren en 

soms ook om in te stemmen met keuzes op het gebied van financiële keuzes, personele 

keuzes, huisvesting en samenwerking, maar natuurlijk ook onderwijs technische keuzes. 

Daarnaast ontwikkelt de GMR ook eigen initiatieven die bij de algemene directie onder de 

aandacht worden gebracht en kan over alle thema’s informatie opvragen. Je bent echt de 

sparringpartner van de algemene directie. 

 

Aan de GMR nemen vier ouders en vier personeelsleden deel. Tien bijeenkomsten per 

jaar, waarin ook de afstemming met de MR-en van de scholen en de verbinding met de 

RvT wordt vormgegeven. Ieder lid van de GMR is ook contactpersoon van twee school 

MR-en. 

 

Je hoeft als GMR lid geen expert te zijn op het gebied van strategie of één van de andere 

thema’s, al mag dat natuurlijk wel. We zoeken vooral mensen die bereid zijn zich er 

verder in te verdiepen en die plezier beleven aan de rol van sparringpartner. Uiteraard is 

er de mogelijkheid om daarin verder geschoold te worden. 

 

Interesse? 

Wil jij graag op deze manier bijdragen aan het onderwijs binnen de Veluwse 

Onderwijsgroep, laat het dan uiterlijk in week 27 weten aan Anita de Graaf-Wijngaards 

via a.wijngaards@veluwseonderwijsgroep.nl. 

 

Ook als je vragen hebt komen we graag in contact. 

 

Een profielschets voor GMR-lid en een beschrijving van de werkwijze vind je in de bijlage. 

 

 

 

St. Bernardusschool – Willem Tellstraat 70 8162 ET Epe – 0578-613068  

www.stbernardusschool.nl - directie@stbernardusschool.nl  

 

 

  

http://www.annefrankschoolapeldoorn.nl/
mailto:directie@stbernardusschool.nl


PROFIELSCHETS GMR-LID  

 

PROFIEL 

 

De GMR van de Veluwse Onderwijsgroep PO bestaat uit acht leden, vier ouders en vier personeelsleden.  

Daarnaast heeft de GMR een secretaris, die geen lid is. Binnen de GMR wordt gewerkt met specifieke 

aandachtsgebieden. Dat vraagt om mensen die bij voorkeur een specialisme of minimaal affiniteit met  

het aandachtsgebied hebben.  

Het meest belangrijk is echter dat de GMR-leden functioneren als team, én contact te onderhouden met twee k 

met de MR-en van de diverse scholen. Dat betekent dat je niet alle onderstaande kwaliteiten hoeft te hebben  

om toch een waardevolle bijdrage te kunnen leveren. Het is bij het vullen van een vacature wel  

uitgangspunt om specifiek bepaalde kwaliteiten die minder vertegenwoordigd zijn te zoeken.  

 

FORMEL

E EISEN 

• Je hebt geen onverenigbare belangen, posities of relaties (functies en nevenfuncties); 

• Je hebt voldoende tijd en motivatie om je in te zetten. 

• Je hebt voldoende kennis en ervaring vanuit welke achtergrond dan ook om voorgenomen 

besluiten (nieuw/gewijzigd beleid of regelingen) goed te kunnen beoordelen, dan wel 

initiatieven daartoe aan te dragen;  

• Je kunt beleidstukken te lezen en de vertaalslag naar de praktijk maken. 

• Je komt afspraken na. 

• Je kunt het grotere geheel voor ogen zien en daarbij hoofd- en bijzaken onderscheiden. 

• Je voelt verantwoording naar de achterban (ouders en leerkrachten);  

• Je bent in staat de advies- en klankbordfunctie vorm te geven, met name naar de jouw  

toegewezen MR en. 

HOUDIN

G EN 

GEDRAG 

• Je wilt verantwoordelijkheid nemen voor goed onderwijs, goed werkgeverschap en 

goede medezeggenschap  

• Je vindt integriteit en zorgvuldigheid belangrijke waarden. 

• Je bent bereid tot verantwoording, wilt je houden aan wet- en regelgeving en hebt enige 

kennis van medezeggenschap of bent bereid je hierin te scholen. 

• Je kunt het evenwicht tussen ‘professionele afstand’ en ‘betrokkenheid’ bewaken. 

• Je kunt je eigen handelen reflecteren en bent bereid om te evalueren over het handelen 

van de GMR.  

• Je hebt een proactieve en kritische opstelling (informatie zoeken, dóórvragen, netwerken 

binnen de ‘eigen’ groep van scholen) en durft besluiten te nemen. 

• Je streeft naar zichtbaarheid en aanspreekbaarheid als lid van de GMR  

• Je durft vrij van last of ruggenspraak te handelen 

 

 



AANVULLENDE INFORMATIE   

 

We zijn bij voorkeur op zoek naar leden met meer inhoudelijke kennis over of 

affiniteit met een specifiek aandachtsgebied. Binnen de GMR worden de 

volgende aandachtsgebieden onderscheiden:  

• onderwijs, identiteit, kwaliteit. 

• personeel, organisatie  

• beheer, huisvesting, Arbo en veiligheid. 

• financiën. 

ONDERWIJS EN 

IDNTITEIT 
Bij de vacatures zoeken we naar betrokken ouders en 

leerkrachten, die vanuit hun deskundigheid of affiniteit kunnen 

meepraten over o.a. de volgende onderwerpen:  

 Zorgplan, missie en visie; vakantieregeling en brede schoolactiviteiten;  

 Passend onderwijs;  

 Onderwijskundige innovaties;  

 Onderwijstijd. 

PERSONEEL 

ORGANISATIE 

 

 

 

BEHEER 

HUISVESTING ARBO 

EN VEILIGHEID 

 

 

 

FINANCIËN 

De personeelsgeleding binnen de GMR heeft kennis van de CAO en houdt 

de organisatie scherp op goed werkgeverschap. Onderwerpen als 

loopbaanontwikkeling, opleidingsmogelijkheden, maar ook behoud en 

aantrekken van personeel vallen hier onder.  Uiteraard kan je hierin 

geschoold worden. 

 

Een veilige werkomgeving draagt bij aan betere kwaliteit. Hiervoor zijn 

wettelijke kaders opgesteld, die jaarlijks worden geëvalueerd. Investeringen 

die gedaan worden t.a.v. beheer en huisvesting, worden op 

Stichtingsniveau begroot en daarom ziet de GMR toe op de 

verantwoording hierover. 

 

De GMR kent een adviesbevoegdheid met betrekking tot vaststelling of 

wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid voor De 

Veluwse Onderwijsgroep, waaronder de voorgenomen bestemming van de 

middelen die door het bevoegd gezag ten behoeve van de scholen zijn 

ontvangen. Dit betekent voor het onderdeel financiën nadrukkelijk niet dat 



 

het GMR-lid de bekostigingsregels uit het hoofd moet leren, of zich moet 

laten omscholen tot een financiële specialist, maar het gaat erom dat een 

GMR-lid zich een beeld kan vormen van het bestuursbeleid.  

 

Vanuit de bibliotheek: 

 

 
 

 

 
 

 

Mooie zomeractie van de bieb: alle leerlingen gratis lid van de bibliotheek (zonder 

inschrijfgeld te betalen). Print de bon uit of ga gelijk naar de bibliotheek (de bonnen 

liggen klaar)!  


