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Vanuit de directie 
 
Op woensdag 16 januari heeft vanuit de Stichting Wijzers in Onderwijs het jaarlijkse 
kwaliteitsonderzoek plaatsgevonden op onze school. De voorzitter College van Bestuur, de 
clusterdirecteuren en een extern deskundige bezochten onze school. Tijdens dit 
kwaliteitsonderzoek zijn er klassenbezoeken geweest en gesprekken met zorgcoördinator 
en locatiedirecteur. 

De eindconclusie uit de rapportage: 

We zien een hardwerkend team dat zich verantwoordelijk weet. Er wordt veel werk verzet 
door weinig mensen. Er werken kwalitatief goede leerkrachten die een duidelijk beeld 
hebben van de onderwijsbehoeften van kinderen. Er wordt goede instructie gegeven: 
stapsgewijs in een rustige sfeer. Kinderen laten een hoge mate van betrokkenheid zien. De 
leerlingen weten wat ze wel en niet hoeven te doen/maken. Er wordt een positieve sfeer 
ervaren.  

 



Kind-oudergesprekken 
 

In de week van 11 februari zijn de kind-oudergesprekken voor de leerlingen en ouders van 
groep 1 t/m 7. Vanaf donderdag 31 januari t/m dinsdag 5 februari kunnen jullie zelf de 
gesprekken plannen. Bij de klaslokalen hangt een intekenlijst. Jullie vullen hierop zelf in op 
welk tijdstip jullie willen komen. Hiervoor geldt natuurlijk VOL = VOL. Ben jezelf niet in de 
gelegenheid om het in te vullen, neem dan telefonisch contact op. De leerkracht zal dan 
samen met jullie een tijdstip plannen. 

Let op: hebben jullie meerdere kinderen in groep 1 t/m 7 zitten, dan moeten jullie voor elk 
kind een tijdstip plannen!! 

 

Vooraankondiging Open Dag - Inloopdag - Aanmelding 
 

Op zondag 17 maart zetten we weer voor ouders, opa’s/oma’s, buren, kandidaatouders en 
natuurlijk voor de kinderen onze deuren weer open van 11.00 uur tot 13.00 uur. 

Er is weer vanalles te doen tijdens de Open Dag: groente/fruitactiviteit; het atelier; 
muziekworkshop; SMART-spellen; techniek. Maar ook zullen de Oudervereniging, de 
Medezeggenschapsraad en de leerlingenraad aanwezig zijn. Wij willen jullie laten zien waar 
we als school mee bezig zijn. 

 



Op dinsdag 19 maart is er van 14.30 uur tot 15.30 uur een inloopuurtje voor nieuwe ouders. 
Aanmelding van nieuwe leerlingen (kinderen die vanaf 1 augustus 2019 tot 31 juli 2020 4 
jaar worden moeten nu al aangemeld worden) is op dinsdagmiddag 19 maart vanaf 13.00 
uur. 

Eindtoets groep 8 
 
De afgelopen jaren werd op school de CITO-eindtoets afgenomen. Dit was altijd een 
papieren versie, tot het vorige schooljaar. 
Toen CITO deze toets ook digitaal ontwikkelde hebben we gebruik gemaakt van de digitale 
afname. Deze afname was adaptief, wat wil zeggen dat de toets afgestemd wordt op elke 
leerling individueel. 
Jammer genoeg kregen we in december te horen dat CITO deze toets niet meer adaptief 
aanbiedt. 
Daarop moesten we gaan onderzoeken wat een andere, voor onze leerlingen passende 
toets zou zijn. 
Na onderzoek hebben we de keuze gemaakt voor de Dia-toets. 
We begrijpen dat een nieuwe eindtoets natuurlijk vragen oproept, daarom wordt er een 
informatieavond gehouden voor alle ouders van groep 7 en 8, en eventueel geïnteresseerde 
ouders van groep 6. Deze infoavond wordt gehouden op 21 februari om 19.00uur. 
 
Ter informatie hieronder alvast het volgende: 
De Dia-eindtoets is een digitale toets die in één dagdeel is af te nemen. De Dia-eindtoets 
bestaat uit de toetsonderdelen rekenen/wiskunde, begrijpend lezen, taalverzorging en 
woordenschat. Bij de rekenopgaven wordt zoveel mogelijk beeldmateriaal gebruikt zodat taal 
geen struikelblok vormt. Het toetsonderdeel begrijpend lezen bestaat uit aantrekkelijke 
teksten. De leerlingen beantwoorden de meerkeuzevragen per tekst. Bij taalverzorging 
worden leerlingen getoetst op grammatica, interpunctie en spelling. Het toetsonderdeel 
woordenschat is een belangrijk voorspeller van het schoolsucces. Het gaat in dit korte 
toetsonderdeel om het begrip van woorden. De volgorde van de Dia-eindtoets is zorgvuldig 
bepaald waarbij kortere en langere toetsonderdelen worden afgewisseld. 
De totale toets duurt 3 tot 3,5 uur. De Dia-eindtoets is een adaptieve toets. Door de korte, 
digitale afname en begrijpelijke vraagstelling kunnen leerlingen zich goed concentreren. Er 
wordt steeds één vraag op het scherm weergegeven. Als een leerling een opgave wil 
overslaan is dit mogelijk, aan het einde van een toetsonderdeel kan deze vraag alsnog 
beantwoord worden. 
Uiterlijk 17 mei worden de resultaten beschikbaar gesteld in de docentmodule. 
 

Uitroepen prins/prinses Carnaval 
 

Er breekt weer een spannende periode aan: wie wordt prins of prinses Carnaval van onze 
school???  

De leerlingen uit groep 8 kunnen zich hiervoor opgeven. De overige leerlingen mogen hun 
stem uitbrengen op hun favoriete prins of prinses. 

Op maandag 18 februari zal om 15.11 uur bekend worden gemaakt wie de prins/prinses van 
onze school zal zijn en op vrijdag 1 maart de “Vastelaovendj oppe sjoal van de Sjlek” mag 



openen met de polonaise. Ouders jullie zijn van harte welkom op 18 februari. De kinderen 
mogen die dag een leuk hoedje of petje meenemen. 

 

 

Vrijwilliger Bieb op School 
 

Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger Bieb op School voor maandagmiddag en 
donderdagmiddag van 13.00 uur tot ongeveer 14.15 uur. Lijkt het je leuk om te helpen in de 
Bieb of ken je misschien iemand in jouw omgeving die dit leuk zou vinden? Neem dan 
contact op met de locatiedirecteur. 

 

 

Reflection Day 
 

We hebben dit schooljaar in de donkerste dagen van het jaar meegedaan aan ” 
Reflectionday ”, een verkeersproject waarin iedereen zijn best deed om gezien te worden. 
Door een felgekleurd hesje te dragen op weg naar school of op weg naar andere activiteiten, 
waren kinderen veel beter te zien door automobilisten en andere weggebruikers. Dit heeft 
zeker bijgedragen aan een stukje bewustwording en veiligheid.  

Het project “ Reflectionday ” georganiseerd door “ VanSchijndeladvies ” wil vooral aandacht 
schenken aan goed zichtbare kleding en materialen bij basisschoolkinderen. Kinderen op 
jonge leeftijd bewust te maken en daarmee het gedrag in het verkeer op een positieve 
manier te beïnvloeden. 



Er deden dit jaar 13.800 kinderen mee aan het project in Brabant en Limburg. In Limburg 
2200 kinderen waarvan in Echt-Susteren 1100 met 6 basisscholen.  

Zoals jullie weten werd aan het dragen van de felgekleurde hesjes een wedstrijd verbonden 
met een echte prijs. Deze zal eind februari worden uitgereikt aan de school die heeft laten 
zien dat er actief is bijgedragen aan het project. Maar voor ons geldt: iedereen die heeft 
meegedaan heeft de belangrijkste prijs gewonnen: verkeersveiligheid. 

We bedanken alle ouders en kinderen voor de medewerking en hopen dat we in de 
toekomst samen kunnen blijven werken aan de bewustwording en gedrag in het verkeer.  

We zijn trots op alle kinderen die actief meededen en wie weet …..zijn we de winnaar…… 

Een paar leuke links om nog te bekijken over dit onderwerp: 
https://reflectionday.nl/beeldmateriaal 

https://reflectionday.nl/nieuws 

https://vanschijndeladvies.nl/nieuws 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004227828797 

https://www.linkedin.com/in/jan-schijndel-van-aba8a618/ 

 

 
 

GIPS-project groep 7/8 
 
Groep 7/8 doet woensdag 13 en 20 februari mee aan het GIPS-project. 
Stichting GIPS Spelen&Leren werkt aan een juiste beeldvorming over gehandicapten bij 
kinderen. Gehandicapte vrijwilligers laten de schoolkinderen spelenderwijs ervaren hoe het 
is om een beperking te hebben en geven antwoord op al hun vragen. 

 

https://reflectionday.nl/beeldmateriaal
https://reflectionday.nl/nieuws
https://vanschijndeladvies.nl/nieuws
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004227828797
https://www.linkedin.com/in/jan-schijndel-van-aba8a618/


De Kunstweken 
 
Wij gaan meedoen met DE KUNSTWEKEN! 

 
Binnenkort gaat onze school meedoen met een bijzonder project beeldende vorming: 
DE KUNSTWEKEN. Doel is ieder kind op eigen niveau te inspireren tot het maken van een 
echt kunstwerk. Dat doen we door hen kennis te laten maken met wereldbefaamde artiesten 
en hun werk. 
Tijdens DE KUNSTWEKEN is ieder kind een echte kunstenaar. 
Om dat trotse gevoel te versterken ontvangen alle deelnemers gratis een gedrukte kaart van 
hun eigen werk. Helemaal uniek is dat ze ook een persoonlijk museum op internet krijgen 
waarvoor ze zelf (met enige hulp) familie en vrienden mogen uitnodigen. Uiteraard ontbreekt 
een museumshop niet; hier kunnen leuke aandenkens worden besteld met de tekening van 
uw kunstenaar. Net als Van Gogh je eigen schilderij op een mok of placemat; hoe bijzonder 
is dat!? 
Per twee klassen speelt steeds één kunstenaar de hoofdrol tijdens DE KUNSTWEKEN. 
Voor 1 en 2 is dat Mondriaan, voor 3 en 4 Keith Haring, voor 5 en 6 Van Gogh en voor 7 en 
8 Picasso. Nadat de kinderen met “hun” kunstenaar hebben kennisgemaakt gaan ze in de 
tekenles lekker zelf aan de slag aan de hand van een uitdagende opdracht. 
Gegarandeerd dat ook jullie kind zichzelf en jullie weet te verrassen met prachtwerk. We 
houden jullie op de hoogte! 

 
PS Met de vrijblijvende verkoop van kunstsouvenirs in de museumshopjes worden alle kosten van DE 
KUNSTWEKEN gedekt. Onze school hoeft hiervoor verder niets te betalen. Bovendien steunt u met uw 
aankoop direct het Jeugdfonds Sport & Cultuur (vh Jeugdcultuurfonds) 
 
 

 

 

Mededelingen Medezeggenschapsraad 
 

Notulen van de ouderbijeenkomst over lestijden dd. 21.1.2019 

Op 21 januari jl. heeft er een ouderbijeenkomst plaats gevonden om een mogelijke 
verandering van lestijden met de ouders te bespreken. Hieronder volgt een samenvatting 
voor de ouders die niet aanwezig konden zijn. 



Even iets over de MR. 

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft als taak een bijdrage te leveren aan het besturen 
van onze school. Primair is het schoolbestuur verantwoordelijk voor het beleid van de 
school. Een MR, die per school wettelijk verplicht is, kan hierop invloed uitoefenen. De MR 
bestaat uit een evenredige afvaardiging van (3) leerkrachten en (3) ouders. Het 
medezeggenschapsrecht bepaalt de bevoegdheden van de MR. Zo zijn er onderwerpen 
waar een MR initiatief- of adviesrecht heeft, vaak heeft een MR de mogelijkheid mee te 
beslissen over schoolse zaken via het beslissingsrecht. Afhankelijk van het onderwerp 
waarover beslist wordt, kan het ook zijn dat alleen de oudergeleding een bepaalde 
bevoegdheid heeft. 

Het doel van de MR is in elk geval altijd de kwaliteit van het onderwijs te kunnen bevorderen. 
Dat betekent dat er door een actie van de MR voor ouders of kinderen direct iets kan 
verbeteren, het kan ook een beslissing zijn om het school/werkklimaat voor de leerkrachten 
te bevorderen en daarmee indirect dus ook de kwaliteit van het onderwijs. 

Wat is de achtergrond? 

Het team van leerkrachten heeft aangegeven dat de lestijden niet ideaal zijn. Er zijn eigenlijk 
twee problemen met de huidige situatie. 

A.    De middagpauze duurt te lang, waardoor er tijdens het overblijven en op de speelplaats 
toch wel af en toe ordeproblemen ontstaan. 

B.    De middag duurt te lang, waardoor de spanningsboog niet altijd gespannen blijft en de 
kinderen de aandacht er moeilijker bij kunnen houden.  

Bovendien is het zo dat de taak van een leerkracht in de afgelopen jaren steeds meer 
activiteiten omvatten dan het eigenlijke les geven. Buiten de lessen om moet er voldoende 
tijd kunnen worden besteed aan het voorbereiden van de lessen, gesprekken met ouders, 
buitenschoolse instanties, vergaderingen, leerlingvolgsystemen bijhouden, cursussen, etc.  

Wellicht ten overvloede, maar voor de leerkracht veranderen de werktijden niet, dat blijft 40 
uur bij een volledige baan. Het team geeft aan dat in een ideale situatie, de lesdag een 
kwartiertje eerder zou beginnen en de pauze een kwartiertje korter zou zijn. Dit model past 
beter bij de spanningsboog van de kinderen en biedt de leerkrachten meer mogelijkheden 
de tijd efficiënter in te delen. 

Concreet dus 8:30-12:00 en 13:00-15:00 op maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag. Op 
woensdag 8.30-12.30. Groep 1/2 op vrijdag VRIJ. 

De mogelijkheden 

De MR heeft een overzicht gegeven van een aantal mogelijkheden met mogelijke voor- en 
nadelen. Van modellen waarbij de lestijden verschoven worden tot meer ingrijpende vormen 
zoals het continurooster, of het 5 gelijke dagen model. Voor alle afzonderlijke modellen zijn 
een aantal voor- en tegens op te noemen. Sommige modellen (bv continurooster) zijn voor 
onze school niet te realiseren vanwege de grootte van onze school. 

Wat waren de reacties van de aanwezigen? 

Tijdens de informatieavond wordt er uitleg gegeven over een aantal verschillende modellen. 
De aanwezige ouders (representatie van 16 gezinnen) worden in 5 groepen verdeeld om 



samen van gedachten te wisselen over de schooltijden. Hierna kunnen de groepen feedback 
geven aan de MR en eventueel een voorkeur uitspreken. 

De ouders geven aan, dat de band tussen de leerkracht en ouders goed moet zijn. Samen 
zijn we een team en de kinderen zijn het belangrijkste. Het is ook van belang dat het team er 
positief bij zit en dat bij het team de vitaliteit goed is. Gedachten dat de werkdruk minder is, 
heeft ook een positief effect op de kinderen. 

Als zeer belangrijk wordt ook de lesvrije woensdagmiddag genoemd. Dat is de uitgesproken 
middag voor kinderen om zich buiten school om te ontwikkelen. Sportles, muziekles, 
verjaardagsfeestjes, etc. worden meestal op die dag ingepland. Voor de groepen 1 en 2 is 
de vrijdag vrij heel belangrijk. Een half uur eerder de school uit biedt natuurlijk ook veel 
mogelijkheden voor buitenschoolse activiteiten. 

Over het algemeen wordt de door de leerkrachten voorgestelde lestijden variant als beste 
optie benoemd. 

Er worden natuurlijk ook zorgen geuit. Past dit bij de werktijden van de ouders? Wat 
betekent dit voor de voor- en naschoolse opvang van kinderen? Brengt dit hogere kosten 
met zich mee? Of wellicht minder omdat de voorschoolse opvang zou kunnen vervallen of 
minder wordt? Ligt er wetenschappelijk onderzoek aan ten grondslag hoe lestijden de 
kwaliteit van onderwijs kunnen verbeteren? Hoe sluit dit aan met lestijden in de omringende 
scholen? Is een uur pauze voldoende voor “langzamere eters”? 

Allemaal natuurlijk belangrijke zaken, waar de MR zich zeker van bewust is. We zullen in 
onze beslissing hier natuurlijk proberen zoveel mogelijk rekening mee te houden. 

Hoe nu verder? 

De taak, en ook de wettelijk vastgelegde plicht, van de MR is het om de achterban te 
informeren en te polsen hoe er over deze zaak gedacht wordt. Dat hebben we in eerste 
instantie gedaan middels deze info avond. In tweede instantie willen we alle ouders, die niet 
aanwezig konden zijn op deze avond, de gelegenheid bieden alsnog iets te vragen of hun 
mening te geven, zodat we deze informatie dan kunnen gebruiken bij het treffen van een 
beslissing. Dat kan bij de oudergeleding van de MR (Erwin Heythuysen, Timothy Gladdines 
of Ruben van der Goor). U kunt ons altijd aanspreken, of een email sturen naar 
oudersmr.opdeslek@wijzersinonderwijs.eu. 

Op 19 februari zal de MR bij elkaar komen (19:30 op de school) voor de volgende 
vergadering. Tijdens deze vergadering staat de beslissing m.b.t. de lestijden op de agenda. 
Zoals elke MR-vergadering is deze vergadering ook publiek en zijn toehoorders van harte 
welkom. 

 

 

 

 

 

 



Mededelingen Oudervereniging 
 

Lichtjes tocht: 

 

Het team en de OV kijken terug op een geslaagde eerste lichtjes tocht, die werd gehouden 
op donderdagavond 20 december 2019. Ondanks de regen en de kou was de opkomst 
geweldig en iedereen was goed gemutst. De activiteiten werd door iedereen erg 
gewaardeerd en ook in het schoolgebouw was het een gezellig samen zijn met een hapje, 
drankje, kerstmarkt en levende kerststal. 

We hadden ook een goed doel voor ogen, namelijk de opbrengst wordt volledig besteedt 
aan de vernieuwing van het schoolplein. 

De opbrengst is EUR 691,00. 
We zullen jullie op de hoogte blijven houden, wanneer de werkgroep bij elkaar komt en over 
het verloop van ons doel vernieuwing van het schoolplein. 

We willen iedereen dan ook bedanken voor jullie steun, hulp en bijdrage. 

 

Wijziging email adres oudervereniging: 
Ons email adres is gewijzigd: OV.opdeslek@wijzersinonderwijs.eu 

mailto:OV.opdeslek@wijzersinonderwijs.eu


Agenda januari/februari 
 

31 januari: Intekenen ouder-kindgesprekken 

4 februari: Overleg/studiemiddag team. Schooltijden 8.45-14.15 uur. Denk aan 

 meegeven lunchpakket 

5 februari: Bijeenkomst Oudervereniging 

11 t/m 14 februari: Kind-oudergesprekken groep 1 t/m 7 

13 + 20 februari: GIPS-project groep 7/8 

18 februari: 15.11 uur: Uitroepen prins/prinses Carnaval 

19 februari: MR-vergadering 19.30 uur 

21 februari: Ouderbijeenkomst Eindtoets 

25 februari: Groep 1/2 VRIJ 

25 t/m 27 februari: Adviesgesprekken groep 8 

 

Het volgende Slekske komt uit in de week van 18 februari. Kopij aanleveren voor 20 februari 
per mail: liesbeth.ruyten@wijzersinonderwijs.eu 

 

mailto:liesbeth.ruyten@wijzersinonderwijs.eu

