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Ouderinformatie
Nieuws van de directie
Beste ouders en verzorgers,
Wat gaat de tijd snel. Inmiddels hebben we de carnavalsvakantie alweer twee weken achter ons
gelaten. Twee weken waarin we hebben kunnen genieten van prachtig weer. Het allerbelangrijkste
was toch wel dat de kinderen weer op school waren. We hebben ons wel aan moeten passen. Maar
dat lukt prima.
We zouden ouders heel graag op school willen ontvangen, maar helaas. Corona
gooit op heel veel plaatsen roet in het eten. Een aantal activiteiten in de maand
maart kunnen helaas niet doorgaan.
• De Schon Zellanddag is afgelast;
• De schoolvoorstelling van Mad Science wordt verplaatst;
• Ook nu kunnen we geen peuters ontvangen.
In een Parrobericht hebben we al aangegeven dat de oudergesprekken voor de groepen 1 t/m 7 in
de week van 22 maart zijn. Vanaf 15 maart kunnen de ouders zich via Parro aanmelden.
Een zieke leerkracht … geen vervanger … en dan.
We merken dat door de coronaregels er op veel scholen vervangers ingezet moeten worden.
Dit betekent dat de regionale vervangerspool regelmatig 'leeg is'. Wanneer een collega op onze
school ziek is vragen we vervanging aan bij deze pool. Mocht er geen vervanger beschikbaar zijn
dan kan het voorkomen dat we een groep naar huis moeten sturen. Dit ook omdat we binnen de
school geen groepen mogen combineren. We proberen dit tijdig te melden maar het kan ook
gebeuren dat we de ouders 's morgens tussen half 8 en 8 uur moeten laten weten dat we een groep
niet op school kunnen ontvangen. Dit bericht versturen we via Parro. We vragen u dan ook om Parro
elke ochtend goed in de gaten te houden.
Mochten u iemand kennen die een onderwijsbevoegdheid heeft en graag, als de nood aan de man is,
wil vervangen op onze school, dan houden wij ons aanbevolen. Hij / zij kan dan contact opnemen
met directeur Frans Trimbach (dir.oventje@optimuisonderwijs.nl).
Website
We hebben onze website geactualiseerd. Mocht u nog informatie missen laat het ons dan weten.
Inmiddels beschikken we ook over Parro. Veel actuele berichten krijgen de ouders van onze school
via deze app.
Komende week willen we extra informatie over de coronamaatregelen op de website plaatsen.
U kunt dan nog even teruglezen wat de afspraken zijn (u krijgt hierover een bericht via Parro).
Nieuws van de groepen
U zult begrijpen dat steeds meer groepsberichten via Parro gaan. Dat gaat sneller maar is ook
leuker (en actueler) om terug te lezen. Omdat het een beschermde app is, is het ook eenvoudiger
om foto’s bij de berichten te plaatsen.

Ouderhulp
We zijn een kleine school. Dat heeft veel voordelen. Maar het betekent
ook dat veel taken verdeeld moeten worden ov-er een paar leerkrachten.
Het is dan wel heel erg fijn als we zo nu en dan hulp krijgen van de
ouders. We hopen dat we ook de komende periode een beroep op jullie
mogen doen.
Afgelopen week heeft een behulpzame ouder een kapotte kruk gelast.
Dat was heel fijn.
Week van de lentekriebels
In de week van 15 t/m 18 maart doen wij mee aan de nationale themaweek “Week van de
Lentekriebels”. Alle leerlingen krijgen les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit.
We maken hierbij gebruik van de digitale lesmethode “Kriebels in je buik” van Rutgers. Hierin staan
verschillende lessen voor onze drie groepen. Lessen die passen bij de leeftijd en belevingswereld
van de leerlingen. Het team van onze school vindt het belangrijk dat leerlingen een positief zelfbeeld
en vaardigheden ontwikkelen op het gebied van weerbaarheid, relaties en seksualiteit.
Daarnaast zijn seksualiteit en diversiteit verplichte onderwerpen op de basisschool.
Aandacht voor deze thema’s op jonge leeftijd zorgt er voor dat kinderen en jongeren geen of minder
risico’s nemen, als ze eenmaal gaan experimenteren met seksuele relaties. Relationele en seksuele
vorming binnen het basisonderwijs omvat meer dan alleen informatie over lichamelijke
veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook over vriendschap, liefde, relaties en
omgangsregels. Daarom past deze vorming goed binnen alle groepen.
Voor meer informatie over deze week kunt u terecht op de website:
http://www.weekvandelentekriebels.nl/ daar kunt u ook een les bekijken.

De Week van de Lentekriebels is een mooie aanleiding om er ook thuis over in gesprek te gaan.
Door het op een jonge leeftijd met kinderen over dit onderwerp te hebben wordt het voor kinderen
normaal om erover te praten. U laat hiermee zien dat ze bij u terecht kunnen als ze vragen of
problemen hebben en ze krijgen de juiste kennis en informatie mee. Het is belangrijk om al op een
jonge leeftijd in gesprek te gaan. Kinderen staan hier dan nog open voor. Vanaf de puberteit wordt
dit minder. Bereid kinderen goed voor op de veranderingen die plaatsvinden tijdens de puberteit. U
hoeft er niet bang voor te zijn dat uw kind nog niet toe is aan bepaalde informatie. Ze onthouden
namelijk alleen wat zij interessant vinden en waar ze op dat moment aan toe zijn.
De GGD organiseert een webinar over dit thema met als titel: 'Mama, papa, waar komen baby's
vandaan?' op 9 maart a.s. van 20.00 tot 21.15 uur. Via onderstaande link kunt u hierover meer
informatie vinden en aanmelden: Klik hier
Van de medezeggenschapsraad
In het Infoventje van januari hebben we gevraagd om een enthousiaste ouder die al mee wil draaien
in de MR als ouderlid. Hierop hebben we nog geen reactie ontvangen. Uiteraard kunt u zich nog
opgeven bij Dietske of Jolanda. Ook kunt u bij hen terecht voor nadere informatie over het werken
binnen de MR.
Tijdens de vergadering van 23 februari hebben we kennis gemaakt met Frans Trimbach en hem van
harte welkom geheten. Frans zal de MR-vergaderingen bijwonen en ons voorzien van de nodige
informatie.

Door samenloop van omstandigheden hebben we te maken gehad met enkele
personeelswisselingen. Met Frans hebben we hierover onze zorgen geuit. We hebben het volste
vertrouwen in het nieuwe geformeerde, deskundige en diverse team.
Tevens vindt u in dit Infoventje het jaarverslag van de MR.

2 maart
1 tot en met 10 maart
10 maart
15 tot en 18 maart
19 maart
week 22 maart
31 maart

Adviesgesprekken gr. 8
Citotoetsen
Info avond
Week van de lentekriebels
Studiedag (alle kinderen zijn vrij)
Oudergesprekken
Theoretisch verkeersexamen

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2019 - 2020
De MR heeft tot taak openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school te bevorderen. De MR
geeft samen met de directie van de school vorm aan het beleid van de school.
Alle vergaderingen van de MR zijn openbaar. Alle vergaderdata, notulen en agenda’s zijn na te lezen
op www.bsoventje.nl.
De MR bespreekt allerlei schoolzaken. Daarbij kunt u denken aan beleid, visie, onderwijskundige
ontwikkelingen en formatie. Zij heeft adviesrecht en /of instemmingsrecht en geeft dat door aan de
directie.
In het MR-reglement staat precies aangegeven over welke zaken de directie de instemming van de
MR nodig heeft en waarvoor zij advies moet vragen.
De MR van bs Oventje bestaat uit 4 leden:
Namens het onderwijzend personeel hadden in het jaar 2018-2019 Anita Jacobs en Maria van Dongen
zitting in de MR.
Namens de ouders hadden Jolanda Nooijen en Dietske Selten zitting in de MR.
Taakverdeling
De taakverdeling van de MR-leden was als volgt:
Maria van Dongen: voorzitter
Anita Jacobs: financiën
Dietske Selten: secretaris
Jolanda Nooijen: lid
GMR
Behalve de MR is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de GMR.
OPTIMUS Primair onderwijs heeft 31 scholen onder haar hoede. De GMR bestaat uit 14 personen; 7
ouders en 7 personeelsleden. Zij vertegenwoordigen alle scholen. Niet alle scholen die onder het
bestuur van OPTIMUS Primair onderwijs vallen hebben dus een rechtstreekse vertegenwoordiger in
de GMR.
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het jaarverslag van de GMR, dat u kunt vinden op de
site van Optimus: www.optimusonderwijs.nl
Onze stijl van samenwerken was:
Meedenken en meepraten vanaf de voorkant, met transparantie en onderbouwde argumentatie.
Met grote betrokkenheid hebben we met elkaar samengewerkt, met een kritische kijk en in een open
dialoog.

Tijdens de MR vergaderingen zijn de volgende punten besproken:
Intern:
• De praktische informatiegids
• Schoolgids
• Jaarverslag
• Jaarplan
• Activiteitenplan
• Huishoudelijk reglement
• Vacature
Extern:
• Communicatie GMR/OR
Financieel:
• Schoolbegroting
• Formatieplan/groepsindeling
Kwaliteit:
• BVL
• Evaluatie CITO
Organisatorisch:
• Vakantierooster
• Mobiliteitsplan
• MR verkiezingen
• Werkverdelingsplan
• Gedragsprotocol
• PR

