Ziekmelden kan via de Dommeldalapp, mail: afwezigdommeldal@eenbes.nl of telefonisch van 8.00
uur tot 8.30 uur.

Heeft u Facebook? Kijk ook eens op onze pagina: Brede School Dommeldal

17 maart 2021 nummer 26

Belangrijke data
18 maart
18-26 maart
22-26 maart
1 april
2 april
5 april

2e Rapport (3t/m8) vervalt, wel een Snappetrapport
W4kangoeroe wiskunde wedstrijd (3 t/m 8)
Voortgangsgesprekken (niet verplicht)
Paasviering
Studiedag, alle leerlingen vrij
2e Paasdag, Vrij

Jarigen
Hoera!! Wij willen alle kinderen en juffen die in de afgelopen weken jarig zijn geweest
van harte feliciteren. Wij hopen dat ze een fijne dag hebben gehad!
Ook de kinderen en juffen die de komende periode jarig zijn willen we alvast van harte
feliciteren en we wensen jullie een fijne dag.

Algemeen
W4KANGOEROE WEDSTRIJD
De afgelopen week hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 de voorronde gemaakt van de kangoeroe
wedstrijd. Het waren moeilijke opdrachten, maar ze hebben ontzettend goed hun best gedaan.
In plaats van 10 kinderen, zoals eerder gemeld, mogen er 13 kinderen deelnemen aan de landelijke
wedstrijd. Uit elke klas mogen de 2 kinderen met de hoogste score meedoen. Groep 6 had een
dubbele hoogste score, dus daar mogen 3 kinderen deelnemen. Aanstaande maandag maken deze
kinderen de wedstrijdopgaven van W4kangoeroe 2021! We sturen de antwoorden op en verwachten
de uitslag in mei.
De kinderen die onze school mogen vertegenwoordigen zijn:
Sam de Louw en Boas Verheijen uit groep 3,
Nyna Theuns en Chris van Dongen uit groep 4
Gustas Silinskis en Griffin Schoenmakers uit groep 5,
Bram Dijkman, Fiene Cluitmans en Lonne Beks uit groep 6,
Femm van Hal en Maud van Waaijenburg uit groep 7,
Jans Koeter en Beau Finson uit groep 8.
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Wij wensen onze kanjers heel veel succes!

RAPPORTEN GROEP 3 T/M 8

Het 2e rapport voor de groepen 3 t/m 8 vervalt. Ten opzichte van het 1e rapport kunnen we nu geen
gegevens invullen m.b.t. bijv. toetsen en werkhouding. De leerlingen van groep 4 t/m 8 krijgen wel
het Snappetrapport.
Wel worden er oudergesprekken/voortgangsgesprekken gehouden voor alle groepen, zodat u weet
hoe het met uw kind gaat. Deze gespreksronde is voor u niet verplicht. U kunt zich inschrijven als u
daar behoefte aan heeft.
Deze voortgangsgesprekken zullen plaatsvinden in de week van 22 maart online via Teams.

INSCHRIJVEN OUDERGESPREK
Let op!! Tot en met vrijdag 19 maart 16.00 uur kunt u zich
nog inschrijven voor het oudergesprek/voortgangsgesprek.
In de week van 22 maart worden de oudergesprekken/voortgangsgesprekken voor groep 3 t/m 8
gehouden. Deze gespreksronde is voor u niet verplicht. U kunt zich inschrijven als u daar behoefte
aan heeft.
Deze gesprekken zullen online via Teams plaatsvinden. De kinderen hebben allemaal een account
voor Teams. De leerkracht belt u via het videobellen met Teams op de afgesproken tijd op. Het enige
dat u moet doen is inloggen via het account van uw kind en op tijd klaar te zitten in Teams.
Mocht het niet lukken, mail dan even de leerkracht. Zij kan u helpen, zodat de gesprekken toch door
kunnen gaan.
Om deze gesprekken in te plannen gebruiken wij Schoolgesprek. In de Dommeldalapp zit een knop
“Rapportgesprek” en wordt u doorgelinkt naar de website. Ook kunt u buiten de app gewoon
inloggen. Door gebruik te maken van Schoolgesprek kunt u zelf aangeven welk moment u het beste
uitkomt voor de gespreksrondes.

Wat moet u doen om uzelf in te schrijven?

Ga naar de Dommeldalapp en druk op de knop “Rapportgesprek” of gebruik uw
computer en log als volgt in: inschrijven.schoolgesprek.nl (geen www ervoor, dit kan ook
met uw telefoon of tablet)
• Vul de voornaam van uw kind in (gebruik geen speciale tekens: Corné wordt Corne)
• Vul uw inlogcode in, deze code krijgt u nog via de mail van Schoolgesprek.
• Klik op de openstaande planning, en selecteer uw gewenste tijd (hoe later u
inschrijft, hoe minder momenten beschikbaar zijn)
• Vul eventueel een opmerking in, ter voorbereiding van de leerkracht
• Laat uw emailadres en telefoonnummer achter
• U ontvangt, als u dat wenst een bevestiging per email. Het telefoonnummer
gebruiken wij om snel contact met u op te nemen, ingeval het gesprek niet door kan
gaan.
•
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NB: U heeft de code via een mail van Schoolgesprek ontvangen (kijk ook even in de mail van
uw partner).
Als het niet lukt om u in te schrijven, mail de leerkracht van uw kind. Zij kan dit ook voor u
doen.

STUDIEDAG 2 APRIL
Op vrijdag 2 april hebben we op school een studiedag en zijn de kinderen vrij. Ze hebben dan een
lang Paasweekend! Heerlijk.
Op deze studiedag hebben we onze eindbeoordeling van onze Daltonscholing en zullen alle
leerkrachten, met een goede beoordeling, gecertificeerd worden. De opleiding wordt bezegeld met
een officieel certificaat tot Daltonleraar van de Nederlandse Dalton Vereniging.
Ook de medewerkers van Potje Knor zullen op een ander moment hun certificaat krijgen. Zo zijn alle
medewerkers van ons kindcentrum gecertificeerd.
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OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING OUDERGELEDING GMR
SCHOOLJAAR 2021-2022
Geldrop, 8 maart 2021
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van Eenbes Basisonderwijs:
Elk jaar worden verkiezingen voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
gehouden. De GMR is voor komend schooljaar op zoek naar één enthousiaste
ouder/verzorger die mee wil denken en praten over de koers van Eenbes Basisonderwijs.
Wij roepen geïnteresseerde ouders/verzorgers op om zich vóór 1 april kandidaat te stellen
voor de GMR. Indien er meer kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen, dan zijn er
verkiezingen nodig. Berichtgeving hieromtrent volgt op 2 april 2021.
De GMR: wat doen we?
Iedere school binnen Eenbes heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). Dit is het
wettelijk overlegorgaan op de scholen voor directeuren, ouders en medewerkers. Stichting
Eenbes Basisonderwijs heeft daarnaast als overkoepelende organisatie een GMR. In de GMR
zijn ouders en medewerkers gesprekspartner van het College van Bestuur. De GMR spreekt
met het bestuur over zaken die alle scholen of een groot deel van die scholen aangaan.
Welke zaken dat zijn is bepaald in de wet. Voorbeelden hiervan zijn: het Koersplan, innovatie
en kwaliteit van het onderwijs, passend onderwijs en bepaalde arbeidsvoorwaarden.
Beschikbare plaatsen in de GMR
De GMR heeft veertien zetels (plaatsen) beschikbaar. Zeven zetels voor de ouders (de
oudergeleding) en zeven zetels voor de medewerkers (de personeelsgeleding). De
zittingsduur van de leden in de GMR is 3 jaar. M.i.v. een nieuw schooljaar treden elk jaar de
leden af die hun zittingstermijn “vol” hebben gemaakt.
Vergaderingen
De GMR vergadert ongeveer 10 keer per jaar, altijd in de avonduren (wisselende dagen in de
week). Daarnaast worden er jaarlijks enkele activiteiten georganiseerd zoals het GMR-event
en een Thema-avond.
Wie zoeken wij voor de GMR?
Iedere ouder die geïnteresseerd is in het reilen en zeilen van onze scholen en die wil
meepraten over het onderwijs bij Eenbes is welkom. We zoeken leden die graag nieuwe
dingen willen leren, hun mening met andere willen delen en hun horizon willen verbreden.
Mocht je beschikken over specifieke kennis van bijvoorbeeld onderwijs of financiën die je
ook wel eens buiten je reguliere baan wilt inzetten, dan is de GMR vast iets voor jou! Voor
het GMR werk is geen specifieke kennis van medezeggenschap vereist. De GMR organiseert
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jaarlijks trainingen waarin je die kennis kunt vergaren. Daarnaast geldt uiteraard dat de
praktijk de beste leermeester is.
Wij verwachten van GMR-leden dat ze aanwezig zullen zijn op de vergaderingen en daaraan
actief deelnemen. Daarnaast zul je deel uitmaken van een commissie naar keuze
(bijvoorbeeld organisatie GMR-event, Passend Onderwijs, Tevredenheidsonderzoek,
Koersplan, Communicatie met de achterban etc.) Ook is het noodzakelijk dat je tijd kan/wil
vrijmaken voor het lezen van de vergaderstukken en de emailberichten. Ons uiteindelijke
doel is immers om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. Ouders binnen
de GMR krijgen per schooljaar een vrijwilligersvergoeding van € 50,-.
Kandidaat stellen en verkiezingen
Als je geïnteresseerd bent en lid wilt worden van de GMR nodigen wij jou uit om je
kandidaat te stellen. Dit kun je doen door je vóór 1 april a.s. aan te melden via het
emailadres gmr@eenbes.nl onder vermelding van “kandidaatstelling GMR”. We verzoeken je
de vragen die onderaan deze pagina vermeld staan te beantwoorden in je mail of dit
formulier te downloaden en te versturen naar bovengenoemd e-mailadres. Graag ontvangen
wij ook een foto (dit i.v.m. met de mogelijke verkiezingen).
Als zich meerdere kandidaten aanmelden dan zal door verkiezingen bepaald worden wie als
GMR-lid mag toetreden. De ouderleden van de MR-en zullen de ouderleden van de GMR
dan uit de kandidaten kiezen. Is er één aanmelding van een ouder dan vinden er geen
verkiezingen plaats en kan de ouder die zich heeft aangemeld rechtstreeks toetreden tot de
GMR.
Vragen?
Vragen kun je aan de ambtelijk secretaris (AS) van de GMR stellen via het e-mailadres
gmr@eenbes.nl. Mocht je liever telefonisch vragen stellen, stuur dan een email met je
telefoonnummer, je wordt z.s.m. teruggebeld.
Kandidaatstelling GMR (Let op: aanmelden vóór 1 april 2021)
Naam:
Heeft kinderen op (naam school):
Is lid van de MR van deze school ja/nee:
Telefoonnummer:
Email adres:
Motivatie om lid te worden van de GMR:
(s.v.p. foto toevoegen)
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BESLISBOOM
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INGEZONDEN
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