Agenda
Donderdag 14 april
Paasontbijt

Vrijdag 15 april & Maandag 18 april
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag, dus iedereen vrij

Giro 555 Actie Dagen
De afgelopen weken leek de Willemsparkschool wel een bijenkorf vol activiteiten!
Het oudercomité van Giro 555 - samen in actie voor mensen in nood (Oekraïne), heeft werkelijk
een fantastische actie opgezet. Ze waren niet uit het lood te slaan toen er zelfs last-minute
veranderingen nodig waren omdat er een ziektegolf door het Willemsparkteam ging. Gisteren en
vandaag de afsluitende markt waar de kinderen hun creatieve knutsels en lekkers hebben kunnen
verkopen. Hartelijk dank ook aan de vele ouders, opa’s en oma’s die op korte termijn een gaatje in
hun agenda konden vinden. Wat een enthousiasme bij klein en groot en wat ontzettend leuk om
dit als vanouds samen met betrokken ouders te kunnen doen. Ook dank aan alle ouders die op de
markt en vanuit thuis hebben meegeholpen. Zelfs het winterse weer kon de pret niet drukken.
Fijn om weer zoveel ouders op het plein te zien!

Een speciaal woord van dank voor het giro 555 oudercomité: Hester Menninga, Josien Buis,
Ludy Buijt en Pepijn Vos.
Hartverwarmend om te zien hoe onze leerlingen op ouders zijn afgestapt met de collectebus
in de hand en de bemoedigende reacties van de gulle gevers. Ook de lege flessen werden met
veel enthousiasme verzameld en met behulp van de Albert Heijn retour genomen.
Volgende week zal er een extra bericht uitgaan met het totaalbedrag wat er opgehaald is
voor het goede doel. We zijn natuurlijk erg benieuwd….

Nieuws uit de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR)

1.

Oprichting oudercommissie

Het wordt bijna een cliché, maar nu corona in ons dagelijks leven geleidelijk op de
achtergrond raakt, kunnen we ons weer verheugen op de grotere feestelijke momenten in
het leven. Zo ook activiteiten op school.
De giro 555 actie deze week is een goed voorbeeld hoe ouders samen met school een mooi
programma in elkaar hebben gezet. Zonder elkaar kunnen we dit niet bereiken.
Dat is de reden dat er weer een oudercommissie wordt opgericht. Dit betekent een vaste
groep ouders die met een grote groep hulpouders zorgt dat alle activiteiten samen met
school worden georganiseerd. Denk aan de activiteiten rondom Kerst en Sinterklaas,
schaaklessen en natuurlijk het jaarlijkse Zomerfeest!
Vanuit de oudercommissie willen we ook graag een paar sub-commissies opzetten die zich
specifiek bezighouden met de thema’s verkeersveiligheid, milieubewustzijn en het
schoolplein.
Wil je betrokken zijn bij de activiteiten op school, meld je dan aan voor de oudercommissie
via: mr-willemspark@hsvdenhaag.nl
Alvast veel dank!

2.

Vacature plaats oudergeleding Medezeggenschapsraad (MR)

Momenteel is in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school plaats voor een nieuw lid
van de oudergeleding omdat Idsert Boersma onze MR gaat verlaten. De MR is op zoek naar
een gemotiveerde ouder die zich beschikbaar wil stellen voor deze vacature.
Wat is een MR?
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR praat mee over allerlei
beleidsonderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen
verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de

arbeidsomstandigheden. De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar
gekozen uit de ouders en uit de personeelsgeleding.
MR Willemsparkschool
Bij ons op school bestaat de MR uit drie ouders en drie personeelsleden. Binnen de
oudergeleding van de MR is een plaats beschikbaar.
Welke bevoegdheden heeft een MR?
De MR heeft een belangrijke rol binnen de organisatie. Bij veel beslissingen die het bestuur
of de directie moeten nemen, zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te
raadplegen. Dat moet gebeuren via de MR, zo is geregeld in de Wet Medezeggenschap op
Scholen (WMS).
Wat levert zitting in de MR op?
Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is voor ouders vrijwilligerswerk.
Je doet kennis op over de achtergrond van de school van uw kind(eren) en de school
organisatie. Je doet ervaring op met het bedenken van beleid, inclusief de hobbels die
opdoemen wanneer dat wordt uitgevoerd; of je past elders verworven kennis op dit terrein
toe.
Wat vragen wij?
• Interesse in schoolbeleid en schoolregels;
• Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van

stukken);
• Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer 1x per 6 weken);
• Een positieve, betrokken en open houding.

Lijkt het je wat om de MR te komen versterken?
Stuur dan uiterlijk voor 1 juni 2022 per mail een korte tekst (ca.10 regels) naar mrwillemspark@hsvdenhaag.nl waarin je jezelf presenteert.

Wil je eerst met iemand uit onze MR praten, voordat je besluit je kandidaat te stellen?
Neem dan contact op met de oudergeleding van de MR.

3.

Terugblik op digitaal inloopspreekuur oudergeleding MR

We vonden het een mooi gesprek, afgelopen 9 februari met de aanwezige ouders. Er waren
9 ouders aanwezig. Besproken werd een divers scala aan onderwerpen; hieronder volgt een
terugkoppeling vanuit de oudergeleding.
• Televisie Protocol en overblijf: om rust te bewaren in de groep tijdens het

overblijven, mogen de kinderen een deel van de tijd tv kijken. Er is per groep een
lijst van programma’s die gekeken mogen worden. Hoewel verschillende ouders
aangeven dat zij liever zien dat de tv uitblijft tijdens het overblijven, is de ervaring
van school dat de huidige aanpak het mogelijk maakt om met beperkte middelen
overblijven aan te kunnen bieden.
• Digital Citizenship: Pleidooi voor bewust gebruik van beeldschermen.
• Beleid omtrent het uitgaan van de school: aanleiding om dit bespreken was een

naschoolse opvangorganisatie die op een dag, door uitval, niet in staat was om de
kinderen te halen. Advies is om dit terug te koppelen aan de naschoolse opvang;
om de ouder-app te gebruiken om af te stemmen met andere ouders en om af te
stemmen met de leerkracht.
• Taalverwerving kleuters: de school houdt een vinger aan de pols.
• Bewegend leren, met als voordeel bevorderen van het leerproces: Advies is om dit te

bespreken met de docent.
• Communicatie tussen leerling - ouder - docent: wat leert ons kind, wat gebeurt er op

een schooldag? Hoe doet ons kind het op school? Door lockdowns en uitval was
communicatie soms moeilijk, maar docenten kunnen altijd benaderd worden
voor afstemming hierover.

Vrijwillige Ouderbijdrage
Inmiddels enige tijd geleden, is het eerste betaalverzoek uitgestuurd naar ieder gezin op
school voor de vrijwillige ouderbijdrage. Onze ouderbijdrage is vrijwillig zoals jullie weten,
maar daarnaast ook zeer gewenst. Door deze ouderbijdrage kunnen wij samen vorm geven
aan kwalitatief goed onderwijs dat onze leerlingen zo goed mogelijk voor kan bereiden op de
toekomst.
Mocht er onverhoopt de herinnering in de junk of spamfolder terecht zijn gekomen, dan
zien we deze alsnog graag tegemoet. Wist u dat er ook de mogelijk is om in termijnen te
voldoen? Hartelijk dank voor uw ondersteuning!

Studiedag - ontwikkelingen in de onderbouw
Afgelopen maanden zijn de groepsleerkrachten van de onderbouw samen bezig geweest met
een gezamenlijke lijn uit te zetten om nog beter in te kunnen spelen op wat onze jongste
leerlingen nodig hebben. Er is al een intensieve samenwerking tussen de leerkrachten van
de onderbouw en onze vakleerkracht gym meester Thijs, elke week worden er nieuwe
uitdagend parcours uitgezet in het speellokaal met als doel extra stimuleren van motorische
vaardigheden. We zien dat door de corona periode jonge kinderen minder de gelegenheid
hebben gehad om deel te nemen aan peuter activiteiten. Door uitdagende leuke opdrachtjes
uit te voeren, bouwen zij zo hun motorische vaardigheden verder uit in een veilige situatie
met aanmoediging van de leerkracht.

Daarnaast heeft de school eerder dit jaar het kleuterobservatie instrument ‘Kleuter in Beeld’
aangeschaft. Hiermee kunnen we de ontwikkeling van onze kleuters op de domeinen: Taal,
Motoriek, Sociaal-Emotioneel en Rekenen volgen en dit sluit ook aan op het CITO
leerlingvolgsysteem dat wij in de rest van de school gebruiken.

De afgelopen maanden zijn de leerkrachten van de onderbouw hier druk mee bezig geweest.
Zelf uitproberen, samen met de kleuters ervaren hoe dit gaat en natuurlijk ook evalueren
met elkaar.

Ook beschikt de Willemsparkschool over een uitgebreide collectie prachtige
ontwikkelingsmaterialen. Deze zijn allemaal opnieuw in kaart gebracht. Daarnaast hebben
leerkrachten kennis kunnen maken met nieuwe manieren van werken met deze veelzijdige
materialen. De ontwikkelingsmaterialen laten kleuters kennismaken met taal, rekenen en
motoriek op een speelse en creatieve manier. De ontwikkelingsmaterialen integreren spelen
en leren. Door te spelen ontwikkelt het kind een vaardigheid die hij/zij vervolgens kan
toepassen in het dagelijks leven. Leren door te spelen, leuker kan het niet!

