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Montininieuws nr. 4, december 2019
Voorwoord
Het laatste Montininieuws van dit kalenderjaar.
December is traditioneel een feestelijke maand met het
Sinterklaas- en Kerstfeest. Een drukke, maar gezellige
maand, waarin de samenwerking tussen ouders en
school extra zichtbaar wordt. Sinterklaas is vooral een
feest voor de kinderen met het bezoek van de Sint aan
onze school en het maken van surprises voor elkaar in
de bovenbouw. Elkaar verrassen met cadeautjes,
surprises en Sinterklaasgedichten geeft dit feest elk jaar
voor jong en oud een speciaal karakter.
Dankzij de
enorme inzet
en ondersteuning van de ouders uit de feestcommissie en
het optreden van Dirk Scheele is het Sinterklaasfeest op
school weer een fantastische happening geweest. Dank aan
alle ouders uit de feestcommissie!

Kerst is het feest waarin we de identiteit van onze Katholieke school voelbaar en zichtbaar maken.
Het samen beleven en vieren van het Kerstverhaal zowel in de groepen als met de hele school geeft
ieder jaar weer een gevoel van verbinding en samenzijn. Het Kerstfeest op woensdag 18 december is
van oudsher één van de mooiste feesten op de Montinischool. Dit feest komt ook dit jaar weer tot
stand dankzij de grote inzet en tijdsinvestering van een groep ouders uit de feestcommissie. Alvast
dank aan deze oudergroep.
Wij wensen iedereen een mooie decembermaand toe.
Charles van der Horst

Belangrijke data
Maandag 16 december

Muzikale weekopening thema: Kerst

Woensdag 18 december

Kerstviering Montinischool (tijd onder voorbehoud 18.00-19.30)

Vrijdag 20 december

Start Kerstvakantie vanaf 12.00 uur

Zie ook de kalender op www.montinischool.nl en de Parro app.

Personele inzet
De personele inzet goed kunnen realiseren wordt ook op de Montinschool een steeds grotere
uitdaging. Het tijdelijk en kortdurend wegvallen van collega’s betekent, dat we veelal geen
vervangingen meer kunnen krijgen via de regionale invalpool. In het vorige Montininieuws hebben
we jullie uitgebreid geïnformeerd over de stand van zaken. Nu nog even een update.
De vervanging voor het zwanger- en ouderschapsverlof van Marieke de Graaf lossen we tot maart
intern op. Annemarie en Monique doen samen deze vervanging tot de voorjaarsvakantie.
Binnen Het Sticht zijn we bezig met het werven van nieuwe zij-instromers. Ook op de Montinischool
zijn momenteel zij-instromers aanwezig geweest om zich te oriënteren op deze opleidingsroute. Eén
van de kandidaten heeft serieuze interesse om als zij-instromer aan de slag te gaan op onze school.
Wij hebben daar nog extra formatie voor beschikbaar. Zodra zijn inzet definitief wordt, zullen we
jullie hierover informeren.
Momenteel hebben we ook een ‘directeur-in-opleiding’ binnen de school. Zijn naam is Onno
Nieveen. Hij is ex-Montiniouder en volgt de zij-instroomopleiding schoolleider als ‘baas van buiten’.
De Montini heeft als erkende opleidingsschool meerdere HBO en MBO studenten die hier actief zijn.
Wij zijn er trots op dat we nieuwe en aankomende leerkrachten en onderwijsassistenten enthousiast
kunnen maken en goed kunnen begeleiden om goede ‘meesters en juffen’ te worden.
Maud van Barneveld keert in januari terug voor één dag in de week. Fijn dat ze gaandeweg op de
Montinischool aanwezig is. We hopen dat ze dit schooljaar ook de andere twee dagen weer kan gaan
oppakken. Maud zal haar onderwijstaken vooralsnog op de dinsdag in de groep Giraffen gaan
uitvoeren.
De vervangingswerkzaamheden voor Silvia stoppen daarmee per 17 december. Dat wordt haar
laatste werkdag op de Montinischool. We bedanken Silvia voor het vele werk, dat ze de afgelopen
maanden heeft verricht op onze school. Ze heeft zich naadloos in ons team een plekje weten te
verwerven. We hebben geprofiteerd van haar deskundigheid bij het onderwijs aan jonge kinderen.
We wensen haar een goede voortzetting van haar onderwijsloopbaan bij haar eigen bestuur in Zeist.

Muzikale weekopening
Maandag 16 december houden we onze jaarlijkse muzikale weekopening. De kinderen kunnen dan
hun muzikale (en dans-) talenten laten zien vanuit het thema Kerst. Ook ouders, die samen met hun
kinderen willen optreden zijn van harte welkom. Zoals altijd mogen ook ouders de weekopening
bijwonen.
De weekopening staat gepland van 8.50 tot 9.50 uur. De kinderen moeten zich vooraf opgeven bij de
groepsleider, zodat we een programma kunnen maken van alle optredens.

Ouderavond en ALV
Donderdagavond 31 oktober hebben we een geslaagde ouderavond en ALV gehad. De ouderavond
stond in het teken van het meerjarenbeleid van de Montinischool.
De thema’s die op deze avond ter sprake kwamen waren Jenaplan, ouderparticipatie en betrokkenheid, focus op toetsing of brede ontwikkeling en het volgen van de schoolontwikkeling van
het kind. De opbrengst van deze avond heeft een fraaie ‘visual’ opgeleverd (zie hieronder). Het team
gebruikt deze input bij het opstellen van het meerjarenbeleid 2020-2024.
De studie/werkdag van het team op vrijdag 6 december staat ook in het teken van het
meerjarenbeleid. Het team gaat zich dan buigen over de onderwijsinhoudelijke thema’s, gekoppeld
aan de thema’s van de ouderavond. Het meerjarenbeleid wordt in de MR nader besproken en
uiteindelijk vastgesteld.

Burendag Noorderbreedte
Zoals het goede buren betaamt, nodigen we graag omwonenden uit om te komen kijken en luisteren
naar wat zich allemaal afspeelt binnen de muren van onze Noorderbreedte leergemeenschap.
Vrijdag 15 november jl. was weer zo'n momen, en kregen we koffie- en koekbezoek van een
delegatie van Lyvore zorgflats Krabbelaan en Noorderhof.

Een flinke groep bewoners trotseerde het frisse weer om zich te laven aan het enthousiasme van de
kinderen van zowel de Gaspard als onze eigen Montini. Verschillende groepen lieten zich van hun
creatieve kant zien en traden op met een variëteit aan liedjes, muziek en dans. Als prachtige
afsluiting werden er (oud Hollandse) spelletjes gespeeld, waarbij de kinderen mooi tot uiting
brachten dat 'elkaar ontmoeten' geen voorwaarde kent...

Keuzecursus middenbouw en talentenwerk bovenbouw
De middenbouw is momenteel druk bezig met hun
keuzecursus. Het is fantastisch om te zien hoe kinderen
genieten van de activiteiten waarmee ze uitgedaagd
worden. Dankzij de begeleiding en inzet van ouders en
vrijwilligers krijgen de kinderen een veelzijdig aanbod,
waarmee ze in kleine groepen aan de slag gaan. Een
prachtig voorbeeld van ouderparticipatie waarmee we
ons onderwijs inhoudelijk versterken. Dit zou zonder de
ondersteuning van ouders in deze vorm niet mogelijk
zijn. Heel veel dank aan de ouders die in de middenbouw
actief zijn (geweest) bij deze keuzecursus.
De bovenbouw heeft deze week het talentenwerk voor
het 1e halfjaar afgesloten. Ook hier hebben veel ouders
én vrijwilligers hun bijdrage geleverd om een prachtig
aanbod te geven aan de kinderen. Vanaf februari gaat
weer een nieuwe cyclus van 10 weken van start. Wij zijn altijd weer op zoek naar ouders, die hier een
bijdrage aan kunnen en willen leveren. Sommigen doen dit alleen, anderen doen dit als duo, waarbij
ze de taken verdelen. Als je overweegt als ouder om een bijdrage te willen leveren, neem dan
contact op met de groepsleiders van de midden- en bovenbouw. Wij willen samen een breed, sterk
en uitdagend aanbod bieden aan de kinderen!

Medezeggenschapsraad verkiezingen
Via uw kind (oudste per gezin) krijgt u maandag twee stembiljetten thuis. Met dit stembiljet kunt u
uw stem uitbrengen.
Vacature MR oudergeleding
De MR van de Montinischool bestaat uit twee delen: drie leerkrachten vertegenwoordigen het team
en drie ouders vertegenwoordigen de ouders. Door het vertrek van Bas Dekker is er een vacature in
de oudergeleding ontstaan.
Wanneer is het?
De verkiezingen vinden plaats tussen maandag 9 en woensdag 18 december 2019.
Hoe stem ik?
U kunt stemmen door de kandidaat die u graag in de MR ziet aan te kruizen en het formulier in de
verkiezingsbrievenbus in de hal op school te deponeren.
Mag ik meer stemmen uitbrengen?
Nee, elke ouder heeft precies één stem, onafhankelijk van het aantal kinderen dat hij/zij op school
heeft. Om deze reden is elk stembiljet van een uniek nummer voorzien.
Wanneer is de uitslag bekend?
De uitslag zal op vrijdag 20 december 2019 door de MR worden gecommuniceerd. De kandidaat met
de meeste stemmen wordt gekozen.
De kandidaten stellen zich aan jullie voor:
Ik ben Timo Rozendal (37 jaar), getrouwd met Esther en vader van Marin
(7) en Lizaan (4). Marin zit in de Orka’s en Lizaan in de Panda’s. Ik heb
technische natuurkunde gestudeerd en ben in het dagelijks leven
werkzaam als developer van software voor audiovisuele performances.
Daarnaast is mijn grootste hobby het doe-het-zelven van synthesizers en
muziek maken daarmee. We zijn blij met de sfeer en het Jenaplanonderwijs op school. Ik zou het tof vinden als kinderen op de Montini
kennis kunnen maken met zoveel mogelijk verschillende
interessegebieden. Met name wetenschap, techniek, creativiteit en expressie vind ik daarin erg
belangrijk. Ik hoop door mijn rol in de medezeggenschapsraad hier aan bij te dragen en ook breder
ouders te vertegenwoordigen, mee te denken en werken aan het reilen en zeilen van de school.
Ik ben Marissa van Rossum (42 jaar), moeder van Jasmine, Delilah en
Javier en getrouwd met Emile. Jasmine zit in de brugklas van het Vathorst
College, Delilah zit in de IJsberen en Javier bij de Dolfijnen. Voor mijn
werk ben ik dagelijks bezig met het faciliteren van community- cq
gemeenschapsvorming en in het bijzonder samen met oudere mensen.
De afgelopen jaren heb ik met bewondering en verwondering gekeken
hoe onze Jenaplan-school zich tot op heden kwalitatief staande heeft
weten te houden in een hectische buitenwereld. En hoe onze
ouderbetrokkenheid daar een enorme waarde in is. Toch begint het steeds meer te kraken en
piepen. Mocht ik gekozen worden voor de MR, dan is dit precies waar ik mij voor wil inzetten. Dat we
samen (kinderen, leerkrachten & ouders) gaan ontdekken hoe we onze community kunnen inzetten
zodat dat de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs op de Montini geborgd kan worden.

Nieuws van de Oudervereniging
Op de Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging van 31 oktober jl. is de nieuwe
feestcommissie voorgesteld en hebben de aanwezige ouders een nieuw dagelijks bestuur bestaande
uit Hanneke Cremer (voorzitter Oudervereniging), Misja Perquin (penningmeester), Karin Dankers
(secretaris) en Elvira Maor (voorzitter feestcie) en het budget voor komend schooljaar goedgekeurd.
Het resultaat en boekhouding van de Oudervereniging is goedgekeurd door de Kascommissie, een
onafhankelijke commissie van ouders die de boekhouding controleren. Op deze plaats willen wij
Edwin de Waal, een van de ouders die stopt met de Kascommissie, bedanken voor de vele jaren zijn
bijdrage aan het werk van de Kascommissie. In de komende weken zult u weer de brief ontvangen
met de vraag of u de vrijwillige ouderbijdrage wilt overmaken. Alvast dank daarvoor! Hiermee
kunnen we mooie feesten en excursies voor onze kinderen elke keer weer mogelijk maken!
Ouders bedankt!!
Uw bijdrage aan het Montinifonds heeft het afgelopen schooljaar mogelijk gemaakt o.a. nieuwe
Montini shirts voor de bovenbouwleerlingen, headsets voor in de hal en een party tent. Uw vrijwillige
ouderbijdrage heeft ook dit afgelopen schooljaar weer gezorgd voor:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Sinterklaasfeest
Kerstfeest
Paas-activiteiten
Carnaval
Eindfeest
Mooie excursies voor elke bouw
Kennismakingsdag Middenbouw
Bovenbouwkamp
Voetbaltoernooi
Atletiektoernooi
Ook het afgelopen jaar hebben meer dan 90 % van de Montini-ouders de vrijwillige ouderbijdrage
overgemaakt. Daar zijn we als oudercommissie trots op en zeer blij mee!
Dit alles was en is alleen maar mogelijk door de tomeloze inzet van tijd en energie van
feestcommissieleden, hulpouders, groepsleiders en het hele schoolteam!
Melchior Mekel ( vader van Sarah, Isa en Levi ) heeft na een lange actieve periode als voorzitter van
de feestcommissie afscheid genomen. We hebben een enthousiaste nieuwe voorzitter gevonden,
met veel ervaring uit de oude geleding van de feestcommissie: Elvira Maor. Wij willen Melchior heel
erg bedanken voor zijn bijdrage en Elvira veel succes en plezier wensen in haar nieuwe rol.
Ankie van Lint (moeder van Myrthe en Joris (Poema’s)) heeft na enkele jaren haar rol als secretaris in
de Oudervereniging overdragen aan een nieuwe vrijwilliger: Karin Dankers.
Voor alle informatie over de Oudervereniging, de activiteiten van de Feestcommissie, de vrijwillige
ouderbijdrage en het Montinifonds kunt u een kijkje nemen op de schoolwebsite onder kopje
‘ouders’. Mocht u rechtstreekse vragen of opmerkingen hebben dan kunt u bij ons en de
feestcommissie leden terecht!
Hanneke Cramer (voorzitter) , Misja Perquin (penningmeester)
Melchior Mekel (voorzitter feestcommissie), Ankie van Lint (secretaris)

