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Info nr. 3

2022-2023

Ouderbijdrage
Binnenkort ontvangt u een e-mail met de factuur voor de vrijwillige ouderbijdrage en het
Schoolschaatsen in groep 5 t/m 8. De factuur van de schoolreisjes volgt later dit jaar.
Net als andere jaren stelt de OV, in samenspraak met de MR, de hoogte van het bedrag vast. De
hoogte van het bedrag is gelijk gebleven aan vorig schooljaar. Wat wel veranderd is, is dat het
bedrag niet meer overgemaakt wordt naar de oudervereniging, maar naar de schoolrekening. Dit
komt doordat de wet- en regelgeving veranderd is. Leden van de oudervereniging die nu
ingeschreven staan bij de Kamer van koophandel zijn hoofdelijk aansprakelijk. Daarnaast hebben
we met strenge privacy regels te maken. Hierdoor is er steeds minder animo onder ouders om deze
taak op zich te nemen. De wens bestond dan ook al langer om deze taak over te hevelen naar
school.
Samen met de OV en de MR is besloten dat Nynke, directeur, het innen van de vrijwillige
ouderbijdrage, het schoolreisje en het Schoolschaatsen op zich neemt. Zij zorgt er jaarlijks voor dat
de OV en de MR een financieel jaaroverzicht krijgt. Doordat de ouderbijdrage vrijwillig is, zullen wij
bij aanvang van het schooljaar moeten kijken of er genoeg budget is om activiteiten door te laten
gaan. Kinderen waarvan ouders niet betalen worden niet uitgesloten bij activiteiten. Echter
wanneer er niet genoeg geld binnenkomt zullen wij wel keuzes moeten maken in het aanbod. Dit
kan betekenen dat er minder activiteiten georganiseerd worden of op een andere manier.
Coronabeleid
Vanuit het ministerie is de opdracht gekomen dat alle scholen een draaiboek moeten hebben
klaarliggen voor het geval Covid in het najaar en deze winter weer komt oplaaien. Hierbij wordt
gesproken over 4 scenario's. Vanuit Comprix is een gezamenlijk draaiboek gemaakt voor deze vier
scenario's, waarbij alle scholen wel wat ruimte hebben om dit voor hun eigen school goed in te
vullen, passende bij de eigen school.
Groot verschil met voorgaande jaren is, dat de school, in principe, niet meer helemaal dicht zal
gaan. Mochten we terechtkomen in het hoogste alarmscenario, dan zullen halve klassen naar
school gaan. De praktische uitwerking hiervan vindt u in ons beleid. De afgelopen week heeft de
MR zich gebogen over het schoolbeleid m.b.t. corona. Inmiddels is deze goedgekeurd. Het beleid is
meegestuurd als bijlage bij deze info. U kunt het beleid vanaf volgende week ook vinden op de
website onder het kopje informatie. Zodra we van het ministerie horen dat er een bepaald scenario
ingaat brengen wij u er natuurlijk van op de hoogte wat dat voor u betekent, op basis van het
vastgestelde Coronabeleid. We hopen dat we zo weinig mogelijk het beleid hoeven te raadplegen!
Verder vinden wij het wel fijn dat wanneer er een gezinslid positief is getest, wij
hiervan op de hoogte worden gebracht. Wij kunnen op school dan ook extra om de
hygiëne letten.
Schoenendozen verzamelen
De kerk heeft gevraagde of de school weer mee wil doen met de “Schoenendoosactie”. Met deze
schoenendoosactie maak je van een simpele schoenendoos een heel bijzonder cadeau voor een
kind dat opgroeit in armoede. Deze schoenendozen worden uitgedeeld in bijvoorbeeld
Roemenië, Moldavië, Sierra Leone, Togo en vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden o.a.
Lesbos. Voor de kinderen in die landen is het krijgen van de cadeaus een verrassing om nooit te
vergeten. Zie ook https://www.gainhelpt.nu/schoenendoosactie
Na de herfstvakantie gaan we met de kinderen de schoenendozen versieren. Geef daarom z.s.m.
een schoenendoos mee naar school.
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Het ouderportaal
Wanneer wij een bericht met urgentie plaatsen dan krijgt u om 08.00 uur of 19.00 uur standaard
een e-mail, zodat u weet dat er iets op het ouderportaal is geplaatst. U kunt zelf ook nog een
tijdstip toevoegen. Dit kan als volgt:
- Klik op “Menu”
- Klik op “Het tandwiel”
- Klik op “Meldingen ongelezen”
- Klik op “Meldingen ongelezen aanzetten”
- Klik per dag het tijdstip aan waarop je een eventuele melding via de mail wilt ontvangen.
Wanneer u overal 12.00 uur aanklikt en wij hebben om 11.00 uur een bericht met urgentie
geplaatst, dan krijgt u om 12.00 uur een mailtje. Zo blijft u goed op de hoogte!
Mocht u verder nog vragen hebben over het ouderportaal, kom dan gerust!

Activiteiten
Jantje Beton actie 14-28 september
Op het ouderportaal heeft hierover informatie gestaan. De actie duurt van 14 t/m 28 september via
machtiging > online t/m 31 oktober. Stuurt u nog wat tikkies door?
Vossenjacht dinsdag 11 oktober
Er heeft een oproep in het ouderportaal gestaan om ‘s middags
te komen helpen bij de vossenjacht van 12.30-14.00 uur.
Ouders/buren/opa’s/oma’s die het leuk vinden om vos te zijn en
op een aangewezen plek in het dorp te willen staan, zijn van
harte welkom om zich bij ons op te geven. Dat kan bij de
leerkrachten of door een mail te sturen naar directie.destelling@comprix.nl . Het is de bedoeling
dat de vossen iets groens aan hebben. Dit kan zijn: een petje, een sjaal, een jas, een broek, etc.
Kom gezellig helpen!

Medezeggenschapsraad/Oudervereniging
Vergadering 27 september
Afgelopen dinsdag was de eerste vergadering van de OV en de MR. Er was een gezamenlijke start
waarna beiden uiteen gingen en hun eigen agendapunten verder met elkaar besproken hebben.
Erg prettig om zo gezamenlijk te beginnen en van elkaar op de hoogte te zijn wat er speelt en waar
iedereen mee aan de slag gaat. Wat wordt er dan zoal besproken?
- Vergaderroosters zijn vastgesteld.
- Taken zijn verdeeld.
- Financiën zijn aan de orde geweest.
- De oudervereniging heeft het hele jaarprogramma m.b.t. de activiteiten al doorgesproken
en heeft het al wat uitgebreider over Sint en Kerst gehad.
- De medezeggenschapsraad heeft de uitslag van de ouderenquête, het coronabeleid en het
jaarplan 2022-2023 besproken.
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GMR Comprix
Een aantal keren per jaar krijgt u een nieuwsbrief van onze gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR). Wij kunnen ons voorstellen dat u niet precies weet wat een GMR is
en waar ze zich mee bezig houden, vandaar een toelichting.
Wat is een GMR? Wanneer er meerdere scholen onder één bevoegd gezag vallen, dan is er naast de
MR op de scholen ook nog een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
De GMR vertegenwoordigt dan meerdere scholen.
Een GMR is verplicht bij besturen met meer dan 1 school. In de GMR is elke MR van de betrokken
scholen vertegenwoordigd. Dit betekent niet dat iedere MR een fysieke vertegenwoordiger in
de GMR heeft, maar het kan ook via een groep van MR'en, zoals bij Comprix het geval is.
Taken van GMR
Net als de MR moet de GMR op tijd worden geïnformeerd over nieuw beleid en altijd worden
betrokken. Het schoolbestuur is de gesprekspartner van de GMR. De rechten van de MR en de GMR
zijn hetzelfde. Dus het bestuur van Comprix communiceert met de GMR en de directeur van de
school communiceert met de MR.
Mocht u vragen hebben aan de MR, dan kan dat ook via de mail MR.destelling@comprix.nl
Mocht u vragen hebben aan de OV of hulp willen bieden bij bepaalde activiteiten, dan kan dat ook
via de mail ovobsdestelling@gmail.com

Peuterspeelgroep Boemeltje
-

Bijlagen
-

Coronabeleid OBS de Stelling
Uitslag ouderenquête 2021-2022

3

Oosterhuisweg 7
8423 TG, Makkinga
Telefoon: 0516-441439
directie.destelling@comprix.nl
www.obsdestelling.nl

Agenda
Sep
30
Okt
3
4
5
6
6
10
11

12
12
13
15
24
24
25
25
26
Nov
1
1
2
3
3
3

Inleveren Jantje Beton enveloppen
Tostiweek! Ma: groep 1/2, di: groep 3/4, do: groep 5/6, vrij: groep 7/8
Programmeerles groep 1/2
Dierendag!
Start Kinderboekenweek “Gi-ga-groen” t/m 16 oktober
Groep 7/8 brengt een bezoek aan Ketliker Skar (Gi-ga-groene activiteit!)
Groep 3 t/m 8 krijgt gymles van onze buurtsportcoach Willem de Roo
Poppentheater groep 1 t/m 4
Programmeerles groep 1/2
Vossenjacht en apenkooi voor groep 1 t/m 8 georganiseerd door de leerlingenraad
Info nr. 4
Groep 5/6 naar de Schrieversronte in Oldeberkoop
Juf Nynke afwezig i.v.m. directie tweedaagse 12 en 13 oktober
Voorleeswedstrijd
Herfstvakantie t/m 23 oktober
Inloopweek
Groep 3/4 bezoek aan de Oudheidkamer in Wolvega
Groep 3/4 Verhalenverteller in de klas
Vergadering leerlingenraad
Luizencontrole
Stellingwerf College Doe-avond
MR-vergadering 19.30 uur
Juf Nynke directieoverleg
Info nr. 5
Groep 7/8 Beelden maken in Vlechtmuseum
Groep 5/6 en groep 7/8 Dansles van Clarette

NB. Wijzigingen voorbehouden
Opmerkingen t.a.v. de info kunnen worden gemaild naar: directie.destelling@comprix.nl
Namens het team met vriendelijke groet,
Nynke van der Zijl
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