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18 JANUARI 2019  
 

Klimophetnieuws 

Nieuwe website Klimop is in de lucht 

Nieuwe website en app 

Sinds een week zijn de nieuwe website en app in de 

lucht. Inmiddels heeft een aantal ouders zich al 

aangemeld, super! Wilt u in uw account aangeven wie 

uw zoon(s)/dochter(s) zijn en in welke groep ze zitten 

(mocht u dit niet al hebben gedaan)? Alleen dan wordt 

u in de app ook aan de groepspagina van de 

desbetreffende groepen gekoppeld.  

 

Mocht u zich nog niet aangemeld 

hebben: 

Om de nieuwe app te kunnen 

gebruiken is het belangrijk dat u zich 

eenmalig registreert als ouder via de 

website. Dit doet u via het kopje 

‘ouders’ en vervolgens 

‘ouderportaal’. U heeft een 

activatiecode nodig, deze heeft 

Antoine Peters u vorige week 

donderdag per mail gestuurd. Mocht 

u de mail niet meer hebben dan kunt 

u de code ook aan de leerkracht van uw kind vragen. 

Na registratie vult u de basisgegevens in.  

U koppelt zichzelf hier ook aan de groepen waar uw 

zoon/dochter in zit. Alleen als u de naam van uw 

kind(eren) invult met de bijbehorende groep(en)  krijgt u 

toegang tot de desbetreffende groepen via de app.  

Na registratie via de website kunt u inloggen in de app. 

U vindt de app in de Google Play of App store. Als u 

zoekt op ‘schoolsunited’ kom,t als het goed is, de 

‘SchoolApp’ direct naar voren. Na het downloaden kunt 

u inloggen door de volgende handelingen uit te voeren:  

> school toevoegen  

> vul de website in: www.bs-klimop.nl 

> klik op inloggen  

> vul het e-mailadres waarmee u geregistreerd heeft in 

en uw zelf bedachte wachtwoord  

Data om te onthouden 

21-1-2019 

Vanaf deze datum starten de 

citotoetsen in alle groepen. 

Gelieve alleen bij uiterste 

noodzaak afspraken maken 

waardoor kinderen er niet 

kunnen zijn onder schooltijd. 

Indien u afspraken moet 

maken graag in overleg met 

de leerkracht. 

De cito periode eindigt op 

vrijdag 8 februari. 

25-1-2019 

Groepen 1 t/m 3 

vrijdagmiddag vrij. 

13-2-2019 

Krokusfeest in de gehele 

school. Alle kinderen mogen 

verkleed komen. 

 

https://www.bs-klimop.nl/
http://www.bs-klimop.nl/
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> klik tot slot hieronder op ‘school toevoegen’  

> klik op het huisje (home) links bovenin de app en het is klaar voor gebruik  

Hier vindt u een instructievideo waarin al het bovenstaande ook wordt uitgelegd:   

https://www.schoolsunited.eu/index.php?page=413&section=56   

Samenvattingen bovenbouw op de website 

De kinderen van groep 6 t/m 8 halen hun samenvattingen en andere 

instructiebladen van de website. Dit kunt u nu vinden door te klikken op ‘ons 

onderwijs’ en vervolgens op ‘voor leerlingen’. 

Koptelefoons en muizen in de klas 

Steeds vaker gebruiken de leerlingen chromebooks in de klas. Momenteel zijn er 60 

aanwezig maar er zijn er nog een keer 30 besteld. De 

kinderen hebben hierbij regelmatig een koptelefoon nodig. 

Deze rouleren hierdoor langs de verschillende groepen. 

Als kinderen zelf oortjes of een kleine koptelefoon mee willen 

vinden wij dat een prima idee. Als kinderen ook een muis 

willen gebruiken mogen ze hier ook zelf voor zorgen.  

Yoleo gratis vanaf januari 2019 

 

 

Yoleo levert voor kinderen die lezen moeilijk 

vinden hybride boeken (tekst gecombineerd 

met audio) en ondersteunt daarmee de 

zwakkere lezer, waardoor ook voor hen lezen 

leuker en gemakkelijker wordt. Dit is van groot 

belang voor deze kinderen, omdat zij vanwege 

dyslexie of andere leesproblemen te weinig 

‘leeskilometers' maken met de negatieve 

gevolgen voor hun toekomst. 

 

Yoleo geeft met deze vorm van lezen kinderen toegang tot een selectie van boeken die 

ze anders misschien niet zo gauw zouden oppakken. Vanaf 2019 wordt Yoleo gratis 

omdat het een uitleenservice van de Bibliotheken wordt. Hiervoor is een lidmaatschap 

van de Bibliotheek nodig en je pasnummer. Zoals bekend is een lidmaatschap voor 

kinderen bij de Bibliotheek Haarlemmermeer tot 14 jaar gratis. 

 

Als kinderen nu al een account hebben, blijven de boeken in hun boekenkast gewoon 

staan en kunnen de gratis boeken vanaf januari toegevoegd worden voor onbeperkt 

leesplezier, ook voor kinderen die moeite hebben met lezen. 

https://www.schoolsunited.eu/index.php?page=413&section=56
https://www.yoleo.nl/
https://www.yoleo.nl/
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Meerprimair is op zoek naar leden voor haar 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
 

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 
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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 (voor 

15 februari 2019) aan via het kandidaatstellingsformulier en mail dit ingevuld naar 

emailadres gmr@meerprimair.nl. 

Bij eventuele vragen kun je terecht bij de leden van de GMR, zie onder: 

Personeelsgeleding: 

Annelies van Haeringen 

(Bosbouwers) 

Marieke Best (Braambos) 

Debora van der Stad (Brandaris) 

Saskia Bouwer (Vredeburg) 

Julia Driehuis (Klippeholm) 

Sylvia Schuurman (Juliana van 

Stolberg) 

Louki Visser (Vesterhavet) 

 

Kandidaatstellingsformulier gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad (GMR)  
 

 

Naam: ……………………………….………………………………………………………..  

 

E-mailadres: ……………………………………………………….………………………... 

 

Naam school: ……………………………………………………………………………….  

 

Ervaring / werk: …………………………………….……………………………………….  

 

Korte motivatie: ………..……………………………….…………………………………..  

………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Oudergeleding: 

Daniela Ciskova (Klavertje Vier) 

Robbert Land (Vredeburg) 

Roland Mols (Klimop) 

Niek Wetser (Caleidoscoop) 

Anita Schoon (Oranje 

Nassauschool)  

 

mailto:gmr@meerprimair.nl
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Dit formulier kunt u via e-mail verzenden voor 15 februari 2019 naar de GMR meer primair: 

gmr@meerprimair.nl 
 

 

 

 

 


