
 
BESTE OUDER / VERZORGER 
 
Fietsen stallen bovenbouw 
Er zijn zorgen met betrekking tot het stallen van de fietsen van de bovenbouw leerlingen. Er wordt erg slordig 
omgegaan met de fietsen, hier is ook schade uit voortgekomen aan andere fietsen. Wij vinden dat iedereen zijn/haar 
fiets netjes neer kan zetten. Daarom gaan we binnenkort camera’s ophangen om de schade aan andere fietsen te 
kunnen verhalen op degene die deze veroorzaakt. 
 
Kleuterfietsen 
Zoals u weet hebben de kleuters nieuwe fietsen. De gebruikte fietsen hebben een mooie bestemming gekregen op  
AZC school, De Opstap te Maarheeze.  
 
Klassenlijsten 
Door de nieuwe regel- en wetgeving met betrekking tot AVG duurt het langer om de klassenlijsten te verspreiden. 
Het kan tevens zijn dat de klassenlijst van uw kind niet compleet is.  
 
Met een vriendelijke groet, 
Wilma Louwers 
 
 
Oproep Tegel-Lijm-Team Schepelweyen 
Binnenkort willen we met een aantal ouders  de tegels gaan verlijmen die al een tijdje op het schoolplein klaarliggen. 
Met deze stoeptegels gaan we bankjes en speelobjecten vormen  volgens het ontwerp van het nieuwe schoolplein.  

We zijn op zoek naar ouders die op zaterdag 21 september tijd hebben om mee te helpen; we starten die dag om 
half 9. Wellicht heb je zelf zin en tijd of weet je iemand anders. Voor koffie, thee, lijm, steenkruiwagens en een 
tegelknipper wordt gezorgd. We schatten in, bij voldoende aanmeldingen, (6-8 personen) dat we in ca. 4-6 uur een 
heel eind zullen zijn.  

Alvast bedankt voor jullie hulp. 

Met hartelijke groet, 

Namens de ouderraad van Basisschool Schepelweyen,  

Geoffrey van Gerven en Matthijs Bos 

Graag  reactie’s  via    infoschepelweyen@skozok.nl 
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IVN SCHOOLJAAR 2019-2020 
 
De data voor het IVN voor dit schooljaar zijn bekend. Onze kinderen zullen de tentoonstelling van het IVN weer 
bezoeken. Het project, dit jaar, heet: “Kom kijken op de hei” 
 
Het rooster van de bezoekdata is als volgt: 
 

Oktober VM*) NM*)   Oktober VM*) NM*) 

Maandag   30 sept 1/2C 4A   Maandag        7 Okt  5-6B 6A 

Dinsdag     1 Okt 1/2B 4B   Dinsdag          8 Okt 7A 7B 

          

Donderdag 3 Okt 1/2A 5A   Donderdag     10 Okt 8A 8B 

Vrijdag       4 Okt 3A        

 
                 *) VM=voormiddag  NM=namiddag 
Diverse groepen kunnen nog ouderhulp gebruiken. 
De informatieavond voor de ouders is Woensdagavond 25 September om 20.00 uur in het Natuureducatiecentrum 
D’n Nieuwe Hof (IVN gebouw), Bosstraat 25. 
 
Groetjes, Juf Lenny  & Nannet Hanckmann 
 

OUDERBRIEF GOED GEDAAN!! LES 3 

De komende 2 weken ( 16 september  t/m  27 september) werken we met Goed Gedaan aan het thema  
    “grapje, plagen, pesten”.  
 
Grapjes maken is leuk, net zoals elkaar een beetje plagen. Maar kinderen moeten wel weten hoe je plagen leuk 
houdt, en ze moeten leren luisteren naar  “stop, hou op!” 
Pesten is niet leuk! Bij pesten wordt steeds hetzelfde kind vernederd en buitengesloten. Pesten moeten we samen 
voorkomen!!!!!! 
 
In de klas komt het volgende aan de orde:  
onderbouw: 

 het kan leuk zijn om plaaggrapjes te maken. 

 je moet duidelijk “stop, hou op” zeggen als je het 
plaaggrapje niet (meer) leuk vindt. 

 hoe kun je het weer goedmaken? 
 
bovenbouw: 

 elkaar plagen kan leuk zijn en je moet je niet laten 
kennen, als je een beetje geplaagd wordt. 

 je moet samen zorgen dat er niet gepest wordt door 
het voor elkaar op te nemen en pesten te melden. 

 op internet wordt erg veel gepest. Wat kun je daar tegen doen? (blokkeren!) 
 
Tips voor thuis: 

 elkaar foppen en plaaggrapjes horen erbij. Daar moet uw kind mee om leren gaan. Maak zelf ook 
eens een plaaggrapje of fop hem/haar op een leuke manier. 

 geef het goede voorbeeld en stop dus altijd meteen als uw kind uw grapje niet leuk vindt. 

 weet dat kinderen soms langzaam de rol van “pester” krijgen doordat anderen lachen om alles wat  
ze doen. 

 zoek contact met  juf/meester  als u denkt dat er gepest wordt. 

 praat met uw (bovenbouw)kind over plagen en pesten op internet en spreek af dat hij/zij  
vervelende kinderen blokkeert. 
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ONDERSTEUNINGSPLANRAAD PASSEND ONDERWIJS DE KEMPEN 

Veldhoven, 30 augustus 2019 
Betreft:  
oproep voor ouderlid Ondersteuningsplanraad Passend onderwijs De Kempen 
 
Beste ouders, 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. (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). 
 
Wilt u zich aanmelden voor deze vacature? Stuur daarvoor uw curriculum vitae en een korte motivatie naar het 
volgende emailadres: 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 de website van PO de 
Kempen http://www.podekempen.nl/Ondersteuningsplanraad-(OPR) 
 
Voor extra informatie over de vacature kunt u rechtstreeks contact opnemen met het vorige SKOZOK ouderlid: Ingrid 
Lathouwers via e-mail ingridlathouwers@live.nl.  
 
 
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 
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JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD  

Basisschool Schepelweyen 2018-2019 

Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van de  
Medezeggenschapsraad (MR) van  
basisschool Schepelweyen over de  
Periode 2018-2019. 
 
In het jaarverslag schrijven we in hoofdlijnen 
waar we ons afgelopen jaar mee bezig hebben 
gehouden. 
 
 
Samenstelling MR 
De MR is onderverdeeld in een  
Oudergeleding en een Personeelsgeleding,  
die ieder hun achterban vertegenwoordigen.   
Sommigen hebben een extra taak. 
 
Oudergeleding:     Personeelsgeleding: 

Adrian Kouwenberg     Hanneke van Monfort 

Gisela Vermeulen    Helma Kwakernaat, vice-voorzitter 

Laila Visser, voorzitter    Lonneke Verspuij, SOS 

Mark van Drogen, SOS    Marianne Flohr 

Ronald Hurkmans, secretaris     

 

 
Van Links naar rechts: Gisela, Hanneke, Laila, Marianne, Ronald, Helma en Mark.  Adrian en Lonneke staan niet op de foto. 

 
Verkiezingen  
Dit jaar waren Adrian Kouwenberg en Laila Visser aftredend voor het schooljaar 2018-2019. 
Adrian heeft zich verkiesbaar gesteld en doet de komende 4 jaar weer mee, en Laila stopt aan het einde van dit 
schooljaar. Karen van Gerven heeft zich aangemeld als nieuw lid van de MR. Zij neemt de rol van voorzitter over 
komend jaar. 
Laila heeft met liefde en plezier deelgenomen aan de MR, ze zal op andere manieren haar inzet blijven tonen voor 
onze school. 

 
 
 
 
 

 



 
Waar hebben we ons onder meer mee bezig 
gehouden in het jaar 2018-2019: 
 
VVTO (Vroeg vreemde talen onderwijs) 
Vanuit de oudergeleding kwam de wens om eerder 
dan groep 7 met Engels te beginnen.  We zijn naar 
een bijeenkomst geweest voor VVTO (vanuit 
Brainport) om meer duidelijkheid te krijgen. Verder 
heeft de oudergeleding nog wat meer onderzoek 
gedaan naar de positieve ervaringen en de 
mogelijkheden voor het onderwijs. Het team geeft 
aan dat er op dit moment veel andere zaken zijn die 
aandacht vragen waardoor VVTO nog geen directe 
plek krijgt in het schoolplan. Wel zal iedere leerkracht 
kijken waar ze met Engels spelenderwijs toch al wat 
kunnen doen. Vooralsnog blijft Engels gegeven 
worden in groep 7 en 8. VVTO blijft onder de 
aandacht bij de MR. 
 
Sponsorbeleid 
Voor de aanbouw van het nieuwe schoolplein zijn we 
bezig geweest met het zoeken naar mogelijkheden 
voor financiering. Wat betreft sponsoring zijn er 
bepaalde richtlijnen. Deze hebben we besproken en  
liggen nu vast in het sponsorbeleid.  
 
Instroomgroep 
Daar de instroomgroep uiteindelijk tot 36 kinderen 
zou gaan, hebben we hier dit jaar speciale aandacht 
voor gevraagd. Vanuit school is er een oplossing 
bedacht om ervoor te zorgen dat het behapbaar blijft 
voor de kinderen. Wanneer de oudste kinderen 
‘werken’ worden de jongere kinderen verdeeld over 
de andere klassen. 

 
 
 
Tot slot 
 
We hebben ons afgelopen jaar volop ingezet voor onze school. Het komende jaar verwachten we met net zoveel 
inzet en enthousiasme zaken op te pakken die ons worden voorgelegd. 
 
Iedere ouder kan en mag zijn/haar mening en/of ideeën kenbaar maken binnen bij de MR. Heeft u vragen, 
tips en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op. Onze gegevens vindt u in de schoolgids, maar ook op 
www.schepelweyen.nl. Natuurlijk kunt u ons ook aanspreken in en om de school. Wij verwachten de belangen van 
iedereen zo goed mogelijk te blijven behartigen zodat Schepelweyen een kwalitatief goede basisschool blijft met een 
veilig en uitdagend leer- en werkklimaat! 
 
Graag willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. 
 
MR basisschool Schepelweyen 
  

Nieuwe directeur 

Hein Lepelaars, de directeur, gaat volgend jaar 

naar een andere school. Vanuit de MR hebben 

Adrian en Laila samen met de leerkrachten 

Hanneke en Lenny  deelgenomen aan de MAC 

(Matching advies commissie). Daar hebben ze 

een goed gesprek gehad met Wilma Louwers. 

En hebben ze positief gestemd om haar aan te 

stellen als directeur van Schepelweyen. 



VERJAARDAGEN  

U was van ons gewend dat hier dan altijd de verjaardagen vermeld 

werden. Vanwege de nieuwe wet op de privacy mogen we dat helaas 

niet meer doen! We vinden dat zeer spijtig, maar zullen daar gehoor aan 

moeten geven. We hopen dat u begrip kunt hebben voor deze beslissing. 

Uiteraard wensen wij iedereen die jarig is alvast een heel fijne feestdag. 

 
 

 

 
 
 

 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER  

De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 26 september 2019 op de website 
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