17 januari 2019
Belangrijke data februari en maart 2019
31 januari:
6 februari:
14 -15 februari:
18 t/m 22 februari:
5 maart:
6 maart:
27 maart:

Ronde tafel gesprek- ouderavond
Hoofdluiscontrole
Studiedag en didactische dag, leerlingen vrij
Voorjaarsvakantie
Carnaval/Kermis (aangepaste schooltijden)
Hoofdluiscontrole
Techniekdag

Ouders gevraagd voor GMR
De GMR: Wat doen we?
De GMR is een wettelijk orgaan binnen een scholenorganisatie en heeft wettelijke
bevoegdheden om invloed te kunnen uitoefenen op besluiten die het stichtingsbestuur van
plan is te nemen. De GMR van Meer Primair vertegenwoordigt de bovenschoolse belangen
van kinderen, ouders en medewerkers van bij Meer Primair aangesloten scholen.
De missie van de GMR van stichting Meer Primair luidt:
Actief en constructief bijdragen aan de kernwaarden van de stichting Meer Primair:
vakmanschap, ontwikkeling, verbinding, inspiratie en continuïteit waarbij we een
evenwichtige benadering tussen de belangen van kinderen, ouders en medewerkers
nastreven.
De GMR van Meer Primair stelt zich als een gelijkwaardige en kritische partner van het CvB
op ten aanzien van beleidsvorming op financieel, organisatorisch, en onderwijskundig
gebied. De GMR is in staat om zijn formele bevoegdheden, rollen en taken (advies geven,
instemmen, initiëren en controleren) op een effectieve wijze te kunnen uitvoeren. Ook
informatie van de achterban en het openlijk kunnen bespreken van ontwikkelingen is
essentieel om als GMR goed te kunnen functioneren.
Naast de reguliere contacten met de achterban, bijvoorbeeld middels bijeenkomsten met de
voorzitters van de Medezeggenschapsraden van de scholen, heeft de GMR ook twee keer
per jaar een bijeenkomst met de Raad van Toezicht waarin de algemene gang van zaken
binnen de stichting Meer Primair wordt besproken.
Wie zoeken wij voor de GMR?
De GMR bestaat momenteel uit 12 leden: 7 personeelsleden en 5 ouders. Voor een
evenwichtige samenstelling zijn we op zoek naar 2 nieuwe ouderleden. Iedere ouder die
geïnteresseerd is in het reilen en zeilen van onze stichting en scholen, zich kan vinden in
bovenstaande missie en visie en die actief wil meepraten, meedenken en meedoen is
welkom. Wij zoeken leden die hun mening met anderen willen delen, hun kennis inbrengen,
actief willen meedoen en hun horizon willen verbreden. Mocht je beschikken over specifieke
kennis van onderwijs, personeelszaken, financiën, enzovoorts waarvan je vindt dat deze
relevant kan zijn voor Meer Primair, dan is de GMR iets voor jou. Het is een pré als je over
kennis beschikt ten aanzien van medezeggenschap. Wij verwachten van de leden van de
GMR dat ze voldoende tijd beschikbaar hebben, aanwezig zijn op de vergaderingen,
voldoende tijd hebben ten aanzien van de voorbereiding en actief deelnemen tijdens
vergaderingen en in specifieke commissies.
Kandidaatstellen en verkiezingen
Herken jij je in bovenstaande en wil je ook een bijdrage leveren aan Meer Primair via de
GMR? Wij nodigen je van harte uit om je kandidaat te stellen! Meld je (vóór 15 februari
2019) aan via het kandidaatstellingsformulier en mail dit ingevuld naar emailadres
gmr@meerprimair.nl.
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Bij eventuele vragen kun je terecht bij de leden van de GMR, zie onder:
Personeelsgeleding:
Oudergeleding:
Annelies van Haeringen (de Bosbouwers)
Daniela Ciskova (Klavertje 4)
Marieke Best (Braambos)
Robbert Land (Vredenburg)
Debora van de Stad (Brandaris)
Roland Mols (Klimop)
Saskia Bouwer (Vredenburg)
Niek Wetser (Caleidoscoop)
Julia Driehuis (Klippeholm)
Anita Schoon (Oranje Nassau School)
Sylvia Schuurman (Juliana van Stolberg)
Louki Visser (Vesterhavet)

Kanjertraining
Op onze school werken wij, zoals u weet, met de Kanjertraining. Wij willen u graag af en toe
wat informatie geven hier over, zodat u op de hoogte blijft hoe wij de Kanjertraining
inzetten.
Kanjertraining
Op Klippeholm werken we met de Kanjertraining. Tijdens de Kanjerlessen wordt er aandacht
besteed aan het gedrag van kinderen in verschillende situaties. Aan de hand van
bijvoorbeeld de petten worden situaties uitgespeeld en nabesproken. Hieronder kunt u nog
eens nalezen wat deze petten betekenen.
Waarom de Kanjertraining?
Kinderen verlangen naar een plek, waar ze zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen
te worden. De Kanjertraining geeft handvatten voor sociale situaties. Het doel van de
Kanjertraining is kinderen meer zelfvertrouwen te geven. Daardoor gaan ze respectvoller
met zichzelf en hun omgeving om. De kinderen gaan zich veiliger voelen en voelen zich meer
betrokken. Ook leren ze hun gevoelens onder woorden brengen.
De vier gedragstypen in de Kanjertraining
Kinderen gedragen zich verschillend in bepaalde situaties. De meeste kinderen zijn te
vertrouwen. Ze zijn vriendelijk, behulpzaam en op een leuke manier grappig of stoer. Maar
het kan ook doorslaan. Dan gedragen kinderen zich te meegaand uit angst, lachen elkaar uit,
of doen vervelend stoer. Aan de kinderen wordt het als volgt uitgelegd:

Het is de bedoeling dat de kinderen het onderscheid zien tussen de persoon en het gedrag.
Door bijvoorbeeld de vraag te stellen: "Welke pet past bij het gedrag dat je nu laat zien?"
koppel je het gedrag los. We zeggen ook niet: "Je bent een pestvogel." We zeggen wel: "Je
gedraagt je als een pestvogel." Op deze manier corrigeren we het gedrag, zonder het kind
het gevoel te geven dat het wordt afgewezen.
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Ouder-Kind training van de Kanjertraining
Praktijk voor Kanjertraining Haarlem start op woensdag 30 januari 2019
weer Kanjertrainingen in Hoofddorp. De Kanjertraining is een zeer effectieve
weerbaarheidstraining en wordt gegeven aan kinderen en hun ouders in verschillende
leeftijdsgroepen:
voor 5-7 jarigen
van 13.30 -15.00 uur
voor 8-11 jarigen
van 16.00-17.30 uur
De Kanjertraining is onder meer bedoeld voor kinderen die:
het gevoel hebben er niet bij te horen
onzeker of verlegen zijn
overheersend zijn, de baas spelen
anderen uitlachen
niets serieus nemen, overal een grap van maken
somber zijn
woedeaanvallen hebben
pesten
gepest worden
gesloten zijn
zich moeilijk kunnen concentreren
zich eenzaam voelen
moeilijk aansluiting kunnen vinden bij anderen
faalangst hebben
nieuwe situaties lastig vinden
Deze lijst kunnen ouders met hun kind doornemen.
Wat is de Kanjertraining?
De Kanjertraining is een groepstraining en bestaat uit 10 lessen van anderhalf uur, eens in de
14 dagen met kinderen en (een van) hun ouders.
Het eerste half uur doen we oefeningen in spelvorm met ouders en kinderen samen. Daarna
gaan de kinderen met de kindertrainer (orthopedagoge) 3 kwartier naar het speellokaal
oefeningen doen, en de ouders gaan met de ouderbegeleider (psychologe) mee en
ontvangen daar achtergrondinformatie en tips. Het laatste kwartier komen we weer
allemaal bij elkaar en laten de kinderen aan de ouders zien wat ze geleerd hebben. Ouders
en kinderen krijgen doe-opdrachten mee als huiswerk. De kinderen krijgen een werkboek
mee en ouders een werkmap.
Er gaat altijd een intakegesprek vooraf aan de Kanjertraining.
Alle data van de training en de locatie staan op onze website.
Aanmelden via website www.kanjertraininghaarlem.nl
Informatie en overleg:
drs. Angela Rolvers, tel. 06 12720769 email: info@kanjertraininghaarlem.nl

Vakantierooster schooljaar 2018-2019
Voorjaarsvakantie
16-02-2019 t/m 24-02-2019
Goede vrijdag
19-04-2019
Pasen
20-04-2019 t/m 22-04-2019
Koningsdag
27-04-2019
Meivakantie
19-04-2019 t/m 05-05-2019
Hemelvaart
30-05-2019
Let op! De leerlingen zijn ook vrij op 31-05-2019
Pinksteren
09-06-2019 t/m 10-06-2019
Zomervakantie
13-07-2019 t/m 25-08-2019*
*12-07-2019 zijn de leerlingen ’s middags vrij
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Studiedagen schooljaar 2018-2019 (de leerlingen zijn vrij)
Donderdag
Woensdag
Maandag

14 februari 2019
3 april 2019
3 juni 2019

Didactische dagen (de leerlingen zijn vrij)
Vrijdag
Dinsdag

15 februari 2019
11 juni 2019
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