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Kalender volgende week: 

Ma 15 maart:  1e rapport; driehoekgesprekken  
Di  16 maart: driehoekgesprekken 
Wo  17 maart:    driehoekgesprekken 
Do 18 maart:              driehoekgesprekken 
Vr 19 maart: driehoekgesprekken 
     
 
Bekijk de jaarkalender op de website 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basisschool KOM.MIJN 

Prins Frederikstraat 67a 

5951 BR  Belfeld 

077 4758049 

www.kommijn.kerobei.nl 

Klik hier voor e-mailadressen 

van leerkrachten. 

Even bijpraten 

Na vorige week een kleutergroep in quarantaine gehad te hebben, volgde afgelopen dinsdag een groep 7. Daar 
waar de ouders van de kinderen in groep 1/2I aan de deur gevraagd konden worden om hun kind mee terug naar 
huis te nemen, kon dat in groep 7Q niet. Gelukkig was iedereen heel meewerkend en meedenkend waardoor alle 
leerlingen binnen korte tijd naar huis waren. Nu maar hopen dat de verdere testuitslagen negatief zijn…. Het kost 
de nodige uurtjes om alle communicatie met GGD en ouders goed vorm te geven. Vindt u dat er iets in mist, dan 
hoor ik het graag. We willen graag zo duidelijk mogelijk communiceren, zodat iedereen weet waar hij /zij aan toe is.  

Komende maandag gaan de rapporten en KIJK!-lijsten mee naar huis. Net als bij het vorige rapport zal de 
ontwikkeling en stand van zaken vooral beschrijvend gedaan worden. Vervolgens zal het rapport besproken 
worden middels driehoekgesprekken; leerkracht – ouder – kind. De rol van uw kind zal groeien en dus groter 
worden naarmate we deze vorm van gesprekken vaker zullen toepassen en naarmate het kind er toe in staat is; is 
de bovenbouw zal de rol en inbreng van het kind groter zijn dan in de onderbouw. Zeker in deze fase. 

De GMR heeft ruimte voor een nieuwe oudervertegenwoordiger en roept iedereen op om er eens over na te 
denken of dat iets voor hem of haar is. Hieronder leest u meer. 

Voor dit moment was het dit. 

Ik wens u een fijn weekend met hopelijk iets minder regen dan er voorspeld wordt.  

Tot volgende week!                                               

Hartelijke groeten,                                              

Anouk van Lierop 
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GMR-leden gezocht!  

Vind jij het belangrijk dat alle kinderen op school goed onderwijs krijgen? Hecht je er waarde aan dat het onderwijs 
wordt gegeven door goed opgeleide onderwijsprofessionals? Wil je meekijken in de keuken van een grote 
onderwijsorganisatie? Vind je het interessant om al in een vroeg stadium betrokken te worden bij het opstellen van 
nieuw beleid binnen Kerobei? Ben je begaan met de rechten en plichten van alle werknemers van Kerobei? Allemaal 
vragen waarop je het antwoord kunt vinden door lid te worden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van 
Kerobei. 

 Heb je interesse? Stuur een mail naar gmr@kerobei.nl en wij nemen snel contact met je op. Lijkt het je wat, maar weet 
je niet zeker of het iets voor jou is? Ook dan kun je een mail sturen naar gmr@kerobei.nl. Wij zullen je vragen 
beantwoorden en als je dat wil, mag je altijd eerst als auditor een aantal vergaderingen bijwonen om te kijken of de rol 
echt bij je past. 

Hopelijk tot snel!  

Namens de GMR,                                                                                                                                                                                  
Bart Klerken, secretaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


