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Berichten vanuit de directie 

Weer op school  

Als jullie dit lezen, zijn de kinderen alweer bijna 3 weken 

op school. Tot nu toe is bijna iedereen aanwezig. Van 

besmettingen binnen gezinnen is gelukkig nog niets 

bekend. Hopelijk blijft iedereen gezond. Maandag 8 maart 

is er weer een persconferentie. We zijn benieuwd of dit 

gaat leiden tot versoepelingen. Tot 13 maart wijzigt er waarschijnlijk niets. In de week 

van 8 maart gaan wij, samen met de Medezeggenschapsraad, kijken hoe het eruit 

ziet op school vanaf 15 maart. 

Tevredenheidsmetingen 

Een keer in de 2 jaar worden er tevredenheidsmetingen gehouden onder ouders, 

kinderen en personeel. Ouders hebben 1 maart de vragenlijst ontvangen per mail. 

De vragenlijst gaat naar één ouder in het gezin (de 1e verzorger). De uitnodiging 

wordt gestuurd naar het oudste kind. De vragenlijst staat uit tot 1 april 2021. Wij 

stellen het zeer op prijs als jullie deze vragenlijst invullen. 

In de maand maart vullen ook de kinderen van groep 6-7-8 een vragenlijst in. Zij 

doen dit op school. 

 

Rapportgesprekken en rapportage 

In de week van 15 tot en met 19 maart vinden de 

rapportgesprekken plaats. Het rapport/de rapportage 

ontvangen jullie tijdens dit gesprek. Dit is anders dan 

voorgaande jaren. Het afgelopen jaar is immers óók anders 

geweest dan andere jaren. Jullie ontvangen een mail met 

informatie hierover en via de leerkracht krijgen jullie een 

uitnodiging voor een gesprek. 

 

 

 

 



Voorjaarsvakantie 

Dit schooljaar is er een verschil tussen de 

voorjaarsvakantie van de Voortgezet Onderwijsscholen 

in onze regio en de vakantie van het basisonderwijs. 

Wij hebben vakantie van 3 tot en 14 mei! Helaas 

hebben wij daar als school geen invloed op. De vakanties van het basisonderwijs 

worden door het samenwerkingsverband van de regio vastgesteld. De 

Medezeggenschapsraad heeft het samenwerkingsverband gevraagd om bij het 

vaststellen van vakanties in de toekomst ook rekening te houden met de regio 

Cranendonck/Weert. 

 

Vakantierooster 2021-2022 

• Herfstvakantie  25 t/m 29 okt 2021  
• Studiedag       6 december 2021 
• Kerstvakantie     27 december 2021 t/m 7 

januari 2022 
• Studiemiddag  17 februari 2022 (alleen de middag) 
• Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022 
• 2e Paasdag  ma 18 april 2022 
• Koningsdag  wo 27 april 2022 (Valt in de meivakantie) 
• Meivakantie PO  25 april t/m 6 mei 2022 
• Hemelvaart  26 en 27 mei 
• 2e Pinksterdag  6 juni 2022 
• Studiedagen  24 juni 2022 en 27 juni 2022 
• Zomervakantie  25 juli t/m 5 september 2022 

Astronaut in de klas 

 

 

Vorige week werd het nieuwe thema “de ruimte” voor groep 4 geïntroduceerd. Op het 

digibord zagen de kinderen een lancering. Even later was het  

hele lokaal gevuld met rook. Uit de rook kwam een astronauten-juf tevoorschijn. De 

komende weken staat dit thema centraal. Vanuit onderwerpen die met ruimte en 

ruimtevaart te maken hebben, wordt het aanbod in de groep bepaald. De meeste 

kinderen vinden dit een zeer interessant onderwerp. 

 

 



Verkiezing nieuw lid oudergeleding MR  

Een tijdje geleden heeft de oudergeleding van de 

medezeggenschapsraad (MR) van onze school een oproep 

gedaan, dat we op zoek zijn naar een aspirant lid. Er zijn 

twee ouders, die zich kandidaat hebben gesteld. Op dit 

moment is er plaats voor slechts 1 ouder. 

Daarom hebben we een verkiezing uitgeschreven. Wij 

vragen u om een stem uit te brengen voor degene die volgens u toe moet treden tot 

de MR. De kandidaten hebben zich voorgesteld in de begeleidende brief, die 

maandag 1 maart is uitgedeeld. U kunt kiezen uit Anne de Haart- Grob (ouder 

van Niene en Jona uit groep 2-3) of Alexander Vercoelen (ouder van Liam uit groep 

2). De stemdoos staat dagelijks buiten, zodat jullie het stembiljet kunnen inleveren. 

Stemmen kan tot 10 maart aanstaande. Daarna zullen de stemmen door 

een ouderlid en een personeelslid geteld worden. De uitslag wordt 15 maart bekend 

gemaakt.  

Mochten er nog vragen zijn over deze verkiezing of over de MR, dan kunt u een mail 

sturen naar mrstandreas@skozok.nl of bellen met Gerard Wouters (voorzitter) op 

telefoonnummer 0646021075.  

De notulen van onze vergaderingen staan op de website van de school. Neem gerust 

een kijkje op  

https://www.bs-andreas.nl/voor-ouders/medezeggenschapsraad/      

Mocht u een keer willen deelnemen aan een vergadering als toehoorder, neem dan 

contact op met onze secretaris Erik Straatmijer via het 

mailadres mrstandreas@skozok.nl    

Vriendelijke groet namens de MR.  

Eindelijk weer naar school! 

 

 

Maandag 8 februari gingen de deuren van de St. Andreas weer open. Wat was 

iedereen blij om elkaar weer te zien en te spreken! In de groep was er veel aandacht 

voor elkaar en voor de verhalen die iedereen wilde delen. En in het winterse 

landschap hadden de kinderen volop pret samen!  

 



  

Oproep voor ouderlid OndersteuningsPlanRaad passend onderwijs De Kempen 

 

Veldhoven, 27 januari 2021 

Aan: ouders en MR-en van SKOzoK 

Betreft: oproep voor ouderlid OndersteuningsPlanRaad passend onderwijs De 

Kempen 

Beste ouders en MR-leden, 

Vanaf 1 augustus 2014 werkt het onderwijs met 'passend onderwijs'. Dit betekent dat 

er voor ieder kind een passend onderwijsaanbod moet zijn. Dat wordt in onze regio 

geregeld door het samenwerkingsverband De Kempen. Alle scholen voor primair 

onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs van onze regio maken deel 

uit van dit Samenwerkingsverband (zie: www.podekempen.nl) 

Ondersteuningsplan en ondersteuningsplanraad 

Het bestuur van het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor passend 

onderwijs en beschrijft in haar ondersteuningsplan het beleid van het 

samenwerkingsverband. 

Kernthema’s zijn: 

• de kwaliteit van de basisondersteuning; 
• extra ondersteuning voor leerlingen in het regulier onderwijs; 
• verwijzing naar en toelating door SBO en SO; 
• afstemming en samenwerking tussen scholen, schoolbesturen en de 

jeugdzorg; 
• het financiële beleid van het samenwerkingsverband; 

Ouders en personeelsleden hebben medezeggenschap over dit ondersteuningsplan 

door deelname in de ondersteuningsplanraad (OPR). Vanuit SKOzoK nemen één 

ouder en één personeelslid zitting in de OPR. 

Het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband wordt eens in de vier jaar 

vastgesteld en jaarlijks geactualiseerd. De OPR vergadert gemiddeld zes keer per 



jaar. Ter voorbereiding op elke vergadering dienen inhoudelijke stukken te worden 

gelezen. 

Vacature 

Door vertrek van een ouderlid is er een vacature ontstaan voor een ouder met een 

kind op een SKOZOK basisschool. Wij zijn op zoek naar kandidaten die: 

• zich enthousiast en daadkrachtig willen inzetten voor het 
samenwerkingsverband, 

• bovenschools kunnen denken en handelen, 
• bij voorkeur ervaring hebben met medezeggenschap (het is niet nodig 

om lid te zijn van een MR). 

De belangrijkste bevoegdheid van de OPR is het instemmingsrecht voor het 

ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. 

Wilt u zich aanmelden voor deze vacature? Stuur daarvoor uw curriculum vitae en 

een korte motivatie naar het volgende e-mailadres: gmr@skozok.nl 

Bij meer aanmeldingen wordt er een verkiezing gehouden door de GMR. 

Meer informatie over de ondersteuningsplanraad en het samenwerkingsverband, 

vindt u op: https://www.podekempen.nl/Ondersteuningsplanraad-(OPR) 

Mocht u behoefte hebben aan extra informatie over de vacature, dan kunt u dit 

aangeven bij de GMR (gmr@Skozok.nl). Wij brengen u dan in contact met een 

vertegenwoordiger van het OPR. 

Wij hopen op enthousiaste reacties, zodat we zo snel mogelijk een nieuw ouderlid 

van SKOzoK in de OPR kunnen verwelkomen.  

Met vriendelijke groet, 

Pearl van Gils, voorzitter GMR/Ineke Mensink, vicevoorzitter GMR 

 

https://www.bs-andreas.nl/-insite4custom/site-objects/skozok-general-mailing/admin-edit/skozok-general-mailing-pdf-inline.cfm?type=news&newsletterId=ABF016A3-5056-873B-09D99DAA641D85C4&inPopup=true&ids=BE3B0899-5056-873B-0975D677526B3654,BE126FDD-5056-873B-09ED3F43FA39332C,BDCC794C-5056-873B-09736C9451748654,BDA8E19B-5056-873B-09435403320DE8AC,AE79E792-5056-873B-09AE02FE8C3B4AD4,AE4644FE-5056-873B-09BF99DC8F094827,3FAF4B67-5056-873B-0929A67FC4C76240,AB46C8A2-5056-873B-09D64BC1AC13A4ED

