
Oktober 2021

"Binnen is beginnen"  

De eerste periode van 
schooljaar 2021-2022 is 
omgevlogen, het is bijna 
herfstvakantie. Op  maandag 
25 oktober zijn de kinderen 
ook nog vrij en heeft het 
team een studiedag.  

Op deze dag gaan we ons 
verdiepen in verschillende 

aanpakken en methodes voor rekenen. Dit jaar 
willen we een nieuwe methode selecteren om er 
in het volgend schooljaar mee te kunnen gaan 
werken. 
Na anderhalf jaar corona zijn we nu gelukkig in 
een fase waarin veel regels zijn versoepeld. Ik 
hoop dat dit zo blijft en uiteindelijk alles weer 
‘terug naar normaal’ kan behalve de 
veranderingen waar we tevreden mee zijn. Zoals 
het werken met Teams en de rust in de school ’s 
ochtends bij de start van de schooldag. Ons 
motto ‘binnen is beginnen’ komt nu veel beter uit 
de verf.  

Afgelopen periode heb ik informatie over de 
KMS geplaatst op de website van Vensters. Dit is 
een programma van de PO Raad, VO Raad en 
Kennisnet. Vensters helpt scholen om transparant 
te zijn en verantwoording af te leggen over hun 
onderwijs.  Vensters biedt inzicht in resultaten 
waarmee het verhaal van de school verteld kan 
worden binnen de school en aan externe 
stakeholders. Op Vensters wordt van alle PO- en 
VO-scholen informatie gepubliceerd door de 
onderwijsinspectie en DUO. Scholen kunnen 
daarnaast zelf informatie toevoegen en er een 
eigen schoolgids maken. Dat laatste heb ik 
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• Van de directie 

• Vacature MR 

• Voorstellen stagiaires 

• Oproep klus-, bieb-  en 
evenmentenouders 

Wijzigingen contact 

Wijzigen uw adres- of 
contactgegevens? Geef deze dan bij 
voorkeur door via het ouderportal. 
Mocht dat nog niet lukken, dan graag 
via administratie@kmsbussum.nl 

Website

U kunt op onze website en Parro terecht 
voor het ziekmelden van uw kind, of 
voor als u simpelweg een vraag heeft.  

Ook voor het aanvragen van verlof of 
als u meer wilt weten over onze filosofie 
gaat u naar kmsbussum.nl. 

Daarnaast vindt u hier een overzicht van 
alle vakanties,  studiedagen en overige 
activiteiten. 
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gedaan en een nieuwe schoolgids van de KMS 
(conform format van Vensters) is er te vinden. De 
informatie van Vensters is te zien via de website 
scholenopdekaart.nl. De nieuwe schoolgids komt 
uiteraard ook op onze eigen website te staan.  

Ook dit schooljaar mogen we weer een aantal 
stagiaires op de KMS begeleiden. Naast de drie 
afstudeerders zijn er zes studenten die met hun 
eerste, tweede of derde jaar bezig zijn.  In deze 
en volgende nieuwsbrief zullen zij zich aan u 
voorstellen. 

Tenslotte wil ik graag nog aandacht vragen voor 
onze ondersteuners bij administratie. Laura 
Neuhaus is volop bezig om haar nieuwe rol als 
‘coördinator evenementen, cultuur & faclitair’ 
vorm te geven. En onze nieuwe collega Laura 
Wegerif heeft diverse taken van haar 
overgenomen, zoals de financiële  administratie 
en de leerlingenadministratie. Wanneer u naar 
school belt treft u waarschijnlijk Laura, maar u 
moet even goed luisteren wie van de twee de 
telefoon heeft opgenomen.  

Ik wens iedereen een fijne herfstvakantie! 

Met vriendelijke groet, 
Riet van der Gaag  
 

Vacature 
Medezeggenschapsraad 

Voel je je als ouder betrokken bij de school en wil 
je graag actief meedenken over de gang van 
zaken op school? Meld je dan aan voor de 
Medezeggenschapsraad (MR)!  

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. 
De MR praat mee over allerlei onderwerpen 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 teamgeleding.  

MR KMS  
Bij ons op school bestaat de MR uit drie ouders 

en drie personeelsleden. Het aantal leden wordt 
vastgesteld op basis van het leerlingenaantal. 
Binnen de oudergeleding van de MR is één 
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 is het een vereiste 
om eerst personeel en ouders te raadplegen. Dat 
gebeurt via de MR, zo is geregeld in de Wet 
Medezeggenschap op Scholen (WMS).  
 
Er zijn verschillende soorten beslissingen:  

• die waarover de MR eerst advies moet geven;  

• die waarvoor instemming van de MR vereist is;  

• die waarover de schoolleiding alleen de MR 
hoeft te informeren.  

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 schoolorganisatie. De MR 
vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar. 
Vergaderingen kunnen fysiek plaatsvinden op 
school of via teams. Een bijeenkomst start 
doorgaans om 19u30 en duurt anderhalf uur.   

Kom jij ons versterken?  
Heb je belangstelling voor een MR-
lidmaatschap?Stuur dan een mail naar 
mr@kmsbussum.nl. Als er meerdere kandidaten 
zijn, worden er verkiezingen georganiseerd.  

We vragen je voor 1 november je interesse 
kenbaar te maken. Indien hierna blijkt dat er 
meerdere kandidaten zijn, dan zal er een 
verkiezing worden gehouden waarbij alle ouders 
een stem kunnen uitbrengen op hun kandidaat.  

Wil je eerst met iemand uit onze MR praten, 
voordat je besluit je kandidaat te stellen? Neem 
dan contact op met Joost Lanshage 
(06-39849555).  
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Voorstellen stagiaires! 

Fabiënne 
Mijn naam is Fabienne van Lynden, 21 jaar oud 
en ik woon op kamers in Utrecht. Ik studeer aan 
de pabo, de Marnix Academie, en zit in mijn 
tweede jaar. Sinds dit schooljaar loop ik stage in 
groep 7/8 B bij Sylvia in de klas en heb ik het 
onwijs naar mijn zin! 

Voorafgaand aan de Pabo heb 
ik MBO onderwijsassistent 
gestudeerd, waarna ik een 
tussenjaar genomen. Hierin 
ben ik bij twee gezinnen aupair 
ben geweest. 

In mijn vrije tijd vind ik het erg 
leuk om creatief bezig te zijn, 
leuke dingen te doen met 

vrienden en draai ik in de zomer kampen. Tijdens 
deze zomerkamen ben ik eerst verantwoordelijke 
voor een groep kinderen tussen de 9-13 jaar.  

Ik kijk uit naar een heel leuk schooljaar, waarin ik 
én de leerlingen samen veel mogen leren..! 

Puck 
Ik ben Puck. Ik ben 22 jaar oud en ben derdejaars 

pabostudent op de Marnix 
Academie in Utrecht. Ik loop 
dit jaar stage in groep 1/2K. 
Ik heb het enorm naar mijn 
zin op deze school en ik kijk 
er naar uit om er een heel 
gezellig en leerzaam jaar van 
te maken! 

Schoolbibliotheek zoekt 
biebouders 

De schoolbieb heeft 
momenteel een nijpend 
tekort aan biebouders. Bent 
u bereid om in de ochtend 
van 8.30 tot 9.30 een 
biebdienstje te draaien? 
Vooral op de donderdag zijn 
er veel gaten in het rooster. 

U kunt zich aanmelden via bieb@kmsbussum.nl 
of laura.neuhaus@kmsbussum.nl 

Alle kinderen ingeschreven? 

Het komt regelmatig voor dat jongere broertjes 
of zusjes te laat worden ingeschreven. De lijsten 
voor de komende 3 jaar (22-23, 23-24,24-25) zijn 
nagenoeg vol.  

Heeft u nog een zoon of dochter geboren tussen 
juli 2018 en juli 2021 en staat hij/zij nog niet 
ingeschreven, dan heeft u kans dat het een plek 
op de wachtlijst wordt.   

Bent u niet meer zeker? Stuur dan even een 
mailtje naar administratie@kmsbussum.nl . Een 
inschrijfformulier vind u terug op de website via 
Aanmelden - Katholieke Montessorischool 
Bussum (kmsbussum.nl) 

 
Oproep ouders 
evenementencommissie 

Sinds dit schooljaar ben 
ik - Laura Neuhaus -  van 
functie veranderd op de 
KMS. Ik ga mij o.a. bezig 
houden met 
cultuuraanbod en 
evenementen op de 
KMS. Voor het 
organiseren van 

jaarfeesten, evenementen en  uitstapjes cultureel 
ben ik op zoek naar ondersteuning van 3 ouders 
die zitting willen nemen in de evenementen 
commissie. Hier zullen naast mij ook 2 a 3 
teamleden aan deelnemen.  

De evenementencommissie vergadert 1 keer in 
de 6 a 8 weken om jaarfeesten en uitstapjes vorm 
te geven, plannen te maken en uit te voeren. De 
leden hebben ook een aansturende functie naar 
andere ouders van de school. 

Ben je creatief, heb je een goed organisatietalent 
en sta je ook gewoon graag met de poten in de 
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klei op de dag van een evenement of feest, dan 
zoeken we jou! 

Meld je aan via Laura.neuhaus@kmsbussum.nl  

Oproep klusouders 

We zijn vanuit de evenementen commissie op 
zoek naar klusouders die samen met Wibe 
(conciërge), of zelfstandig, een aantal projecten 
op zich kunnen en willen nemen. Denk b.v. aan 
het maken van houten bakken voor een 
groentetuin, de bibliotheek een metamorfose 
geven (balie maken), kleine opknapklusjes aan 
hekken e.d. Geef u op via 
laura.neuhaus@kmsbussum.nl . 
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Overzicht vakanties en 
studiedagen 21/22 

 
 
Herfstvakantie 
16 t/m 24 oktober 2021   
 
Studiedagen 
Maandag 25 oktober 2021 
Woensdag 1 december 2021 
Maandag 6 december 2021 
Vrijdag 24 december 2021  

Kerstvakantie 
25 december 2021 t/m 9 jan 2022  
 
Studiedag 
Vrijdag 18 februari 2022 

Voorjaarsvakantie 
19 t/m 27 februari 2022   

Studiedag 
Donderdag 17 maart 2022 
 
Goede vrijdag 
15 april 2022  
 
Tweede Paasdag 
18 april 2022  
 
Meivakantie 
23 april t/m 8 mei 2022  
 
Hemelvaart  
26 en 27 mei 2022 
 
Tweede Pinksterdag 
6 juni 2022 

Vrijdag 15 juli 2022 
kinderen om 12.00 uur vrij 
 
Zomervakantie  
16 juli t/m 28 augustus 
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