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Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u onze tweewekelijkse nieuwsbrief. Wij delen hierin de relevante informatie voor de
komende weken.
Directie en intern begeleider niet aanwezig op woensdag 9 november
Aankomende woensdag, 9 november, zullen directie en Lisanne, de intern begeleider niet op school
zijn. Zij hebben deze dag weer een bijeenkomst van Academica High Performing Schools.
Maandag 21 november studiewerkdag
Maandag 21 november hebben wij een studiewerkdag en zullen de leerlingen vrij zijn.
Even voorstellen: een nieuwe intern begeleider erbij per 1 december: Sophie Schelvis
Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Sophie Schelvis en ik ben 28 jaar. De afgelopen jaren heb ik
gewerkt op een basisschool in Leiden. In de zomer ben ik met mijn
vriend in Zuidoost komen wonen. Per 1 december zal ik op de
Bijlmerhorst komen werken als intern begeleider (onderbouw) en
remedial teacher (RT’er). Ik heb heel veel zin om te beginnen. Ik kijk er
vooral naar uit aan de slag te gaan met de leerlingen en het team. Ik
hoop jullie snel te ontmoeten.
Vriendelijke groeten, Sophie

Nieuwe fysiotherapeut
De Bijlmerhorst heeft per ingang van 7 december ook een nieuwe fysiotherapeut. Haar naam is
Rosanne. Ze komt 23 november kennismaken. Op 30 november zal ze met Marit meelopen en vanaf
7 december is Marit weg en neemt Rosanne het van haar over.
Fonny is nog ziek
Door ziekte van Fonny zult u gemerkt hebben dat wij soms niet altijd even snel bereikbaar zijn. Wij
proberen dit natuurlijk zo goed mogelijk op te vangen. Heeft u een dringende vraag, dan kunt u hier
de groepsleerkracht ook een Parro bericht over sturen. Ons excuus voor het ongemak en we hopen
natuurlijk dat Fonny ook snel weer beter is.
Verkeer en veiligheid
Aan het begin van de schooldag is een drukte van belang voor de deur. Er komen veel kinderen
lopend, fietsend, maar ook gebracht met de auto naar de Bijlmerhorst. Bij het naar school gaan,
moet er ook overgestoken worden. De laatste tijd zien we auto's die niet in de parkeervakken voor
de school parkeren, om kinderen uit de auto te laten stappen. Soms stoppen ze naast de
parkeerstrook, op de weg. Of op de stoep. Dit zorgt voor onveilige situaties voor de kinderen die
lopend of fietsend aankomen, maar ook voor de kinderen die hier uitstappen. Op de parkeerstrook
naast het schoolplein is nog vaak wel plek beschikbaar om te parkeren. Wilt u wanneer u met de
auto aankomt, hierin parkeren en dan uw kind uit laten stappen? Zo maken we het samen veilig!
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SAOA-straatcoaches in week 46 en 47 op school aanwezig
Straatcoaches van Stichting Aanpak Overlast Amsterdam (SAOA) zullen in week 46 en 47 op ons schoolplein en in
de buurt aanwezig zijn. Zij proberen de omgeving rondom de school veiliger te maken en ook contact leggen met
jongeren op school. Daarnaast willen hun zichtbaarheid vergroten rondom scholen, op looproutes van
scholieren, openbaar vervoer locaties (OV) op overige vindplekken van scholieren in de wijk.

Vacature MR lid
MR vacature
Voor de oudergeleding komt er in de MR een plek beschikbaar, omdat Sheen leerkracht bij ons op
school is geworden.
Hieronder vindt u een oproep van de MR om deel te nemen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beste Ouders,
De Medezeggenschapsraad is op zoek naar een (nieuw te verkiezen) enthousiast lid. Volgens de
aftreedlijst is er een vacature binnen de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad opengesteld.
Algemene informatie
De medezeggenschapsraad bestaat uit 2 ouders en 2 leden uit het team.
Wat zijn de taken?
Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de
medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat hij heeft te
allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur.
De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals:
• Verbetering van het onderwijs
• Personeelsbezetting
• Het schoolplan
• De besteding van geld en gebouwen
• Het vaststellen van vakanties en vrije dagen
• Communicatie en betrokkenheid naar ouders ‘
Daarnaast heeft de MR de volgende bijzondere bevoegdheden:
• Instemmingsrecht
Het instemmingsrecht wil zeggen dat het bevoegd gezag voor bepaalde in het reglement van de MR
genoemde besluiten vooraf de instemming van de MR nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het
besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt.
• Adviesrecht
Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden
het bevoegd gezag advies moet vragen aan de MR. Bijvoorbeeld over fusieplannen of over het
aanstellen van een nieuwe directeur. Het bevoegd gezag mag een advies beargumenteerd naast zich
neerleggen.
Mocht u interesse hebben om lid te worden van de medezeggenschapsraad en het leuk vinden om
een actieve bijdrage te leveren om mee te denken voor de school, dan kunt u uw reactie sturen naar
Malti. Haar mailadres is m.mahangoe@bijlmerhorst.nl
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Bij deze hopen wij u voldoende geïnformeerd te hebben. Schroom niet om ons vragen te stellen als
iets onduidelijk is. Mocht u ouders kennen die meer uitleg nodig hebben, schroom ook niet om hen
naar de school te verwijzen.
Ik wens u verder een prettige dag.
Vriendelijke groeten,
namens team Bijlmerhorst,
Doanh Doanh Truong
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