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GIDS

CONTACT
Christelijke Basisschool 
de Ouverture
Sibelius 1, 2671 VV 
Naaldwijk
Tel. 0174 -628927

Bank: St. Pcpo Westland-OUV
NL65RABO 0343 6672 66
Email: directie@ouverture.
pcpow.nl

www.ouverture.nl 

Directie:
Siska Sosef

U kunt voor dringende 
zaken ALTIJD bellen naar 
juf Siska – 06 14241454

Beste ouders/verzorgers,      
Hierbij presenteren we u de Jaargids van de cursus 2020 - 2021. 
Deze gids bevat praktische informatie die u in de loop van het jaar kunt 
gebruiken. Naast deze Jaargids hebben we ook een Schoolgids. 
Deze kunt u vinden op onze website www.ouverture.nl, alwaar u 
de Schoolgids kunt inzien en/of downloaden. 

Via onze Nieuwsbrief wordt u maandelijks op de hoogte gehouden 
van schoolnieuws en activiteiten. Deze Nieuwsbrief ontvangt u aan het 
begin van iedere maand via de mail en kunt u ook altijd terugvinden op 
onze website.

Heeft u nog vragen, kom gerust langs of bel even voor een afspraak. 
Het is voor ons van groot belang dat wij als team gesteund en geholpen 
worden door ouders die actief en positief meewerken in en rond de 
school.

Vandaar ons advies: 

Praat niet alleen over school, maar ook met school.

Met vriendelijke groeten, 

namens het team, 

Siska Sosef
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Kwaliteit van ons onderwijs
De termen “Leren in de 21e eeuw en 
21st century skills” duiken steeds op 
in het onderwijs. Ze hebben betrek-
king op een samenhangend geheel 
van kennis en vaardigheden die 
nodig zijn om goed te kunnen 
functioneren in de 21e eeuw. Welke 
invloed hebben ze op ons onderwijs? 
Er moet meer ruimte komen voor 
21ste-eeuwse vaardigheden en het 
onderwijs moet meer aansluiten bij 
de wereld van nu. 

Het afgelopen jaar is het team aan de 
slag gegaan met twee verschillende me-
thoden wereldverkenning. Het doel was 
om aan het einde van het schooljaar 
een keuze te maken tussen deze twee 
methoden. Helaas hebben wij door de 

tussenkomst van het Corona vi-
rus het traject niet zorgvuldig 

kunnen afronden. Om die 
reden zullen wij per januari 
2021 de werelderkenning 

op de nieuwe thematische wijze gaan 
aanbieden aan onze leerlingen. 

Wereldverkennend onderwijs omvat 
de drie zaakvakken: aardrijkskunde, 
geschiedenis, natuur & techniek. Vanaf 
januari 2021 zullen wij deze zaakvak-
ken aanbieden in thematisch werken. 
Binnen een thema integreer je dan 
meerdere vakken. Kinderen werken op 
hun eigen niveau aan hetzelfde project. 
Tegelijkertijd werken ze aan hun 21st 
century skills: ze leren samenwerken, 
nemen verantwoordelijkheid voor hun 
eigen prestaties, maken gebruik van ICT, 
leren probleemoplossend denken, zijn 
creatief en kritisch, vergaren informatie 
online en communiceren en discussië-
ren met elkaar. 

Dit schooljaar gaan we ook aan de slag 
met onze missie en visie van de school.
Alles wat een school doet 
komt voort uit de missie en visie 

van de school. Missie en visie worden 
vaak in één adem genoemd. Er zit 
echter een verschil tussen: Waar je voor 
staat, is samengevat in de missie: waar 
zijn we van. 
De visie is een weerslag van waar je naar 
streeft. Hoe zien we de toekomst van 
ons onderwijs. De missie hangt samen 
met waarden en identiteit. Wie zijn we, 
wat zijn onze kernwaarden, hoe willen 
we met onze leerlingen en medewer-
kers omgaan? Een visie geeft aan hoe 
we met ons onderwijs de wereld van 
morgen beïnvloeden. 
De strategie, die 
we als team gaan 
afspreken, bepaalt 
vervolgens hoe we 
dit gaan bereiken.
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In november krijgen de ouders geen rap-
port maar worden wel de ouders uitgeno-
digd voor een gesprek met de leerkracht. In 
dit gesprek staat dan het welbevinden van 
het kind centraal en wordt gesproken over 
de sociaal-emotionele kant. Indien nodig 
wordt ook ingegaan op de leerresultaten. 
De kinderen van de groepen 1 t/m 8 krijgen  
krijgen twee keer per jaar een rapport: in 
februari en juli. 
De keuze voor twee rapporten is gemaakt 
vanwege de volgende redenen:
• Periode start cursus tot begin november  
 levert te weinig cijfermateriaal op om een  
 adequaat rapport te kunnen samenstel-
 len. 

• De toetsen van ons CITO leerlingvolg-
 systeem worden afgenomen in januari en  
 mei/juni en kunnen dan worden gebruikt  
 voor de rapporten.

Eindtoets
In deze cursus wordt de verplichte 
Eindtoets voor groep 8 afgenomen in de 
maand april.
Voor de plaatsing in het Voortgezet 
Onderwijs is het schooladvies leidend ge-
worden. De Eindtoets is een onafhankelijk 
en objectief tweede gegeven naast het 
schooladvies.
Wij nemen de ROUTE 8 eindtoets af en deze 
wordt digitaal afgenomen. ROUTE 8 is een 
adaptieve toets. Dit betekent dat de moei-
lijkheid van elke vraag tijdens de 

afname wordt aangepast aan de vaardig-
heid van de leerling. Juist beantwoorde 
vragen leiden tot moeilijkere vragen en 
vice versa. Leerlingen met een laag vaardig-
heidsniveau komen zo niet toe aan lastige 
vragen en leerlingen die beter presteren, 
slaan eenvoudige vragen over. 
Gezien het adaptieve karakter doorloopt 
iedere leerling de toets individueel
ROUTE 8 zorgt er op deze manier voor 
dat het toetsen minder belastend is voor 
een leerling. De vragen sluiten aan bij 
het niveau van de leerling en de leerling 
hoeft met deze werkwijze niet onnodig 
veel moeilijke of juist makkelijke vragen 
te beantwoorden. Op deze wijze krijgt 
elke unieke leerling zijn of haar unieke 
eindtoets. 

Schooladvies
Het schooladvies moet voor 1 maart wor-
den gegeven. Wij doen dit begin februari.
Dit schooladvies is gebaseerd op de kennis 
en de ervaring die wij met uw kind vaak 
gedurende acht jaar hebben opgedaan. 
Daarnaast nemen we in groep 8 ook de 

Rapport

Advisering 
Voortgezet onderwijs

 len. 
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ADIT toets af. De ADIT is een adaptieve 
intelligentietest die in het najaar wordt 
afgenomen.

In de maand februari krijgt uw kind het 
schooladvies en de uitslag van de ADIT-
toets mee naar huis.  Hierna wordt u 
uitgenodigd voor een gesprek en wordt in 
gezamenlijk overleg bepaald welke vorm 
van Voortgezet Onderwijs het best past bij 
uw kind.

Heroverweging schooladvies
Als een leerling de Centrale Eindtoets in 
april beter maakt dan verwacht, moet de 
school het schooladvies heroverwegen in 
overleg met de ouders.
Deze heroverweging kan leiden tot een 
wijziging in het schooladvies, maar er kan 
ook beslist worden dat wordt afgeweken 
van het resultaat van de Centrale Eindtoets.
Als het resultaat van de Eindtoets minder is 
dan het schooladvies, dan mag de school 
het advies niet aanpassen.
Centraal zal blijven: een leerling moet een 
plek krijgen in het Voortgezet Onderwijs 

 

waar hij/zij thuishoort.
De inschrijving van de leerlingen gaat 
rechtstreeks via de school voor Voortgezet 
Onderwijs (Flora College en Daltonschool) 
of loopt via onze school (ISW).

rechtstreeks via de school voor Voortgezet 
Onderwijs (Flora College en Daltonschool) 
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Interne Begeleiding
Marianne de Hoog groep 1 t/m 3
Nancy Koornneef groep 4 t/m 8

Remedial Teaching 
Gera van Geest
Annette Brouwer

Plusleerkracht
Marieke  Koole

Leraarondersteuner
Nathalie Drogt
Susanne Dekker

Conciërges
Wil van der Zande
Stijnie Verbraeken
Arie Drogt

Gymnastiek
Ibrahim Bakar Omar
Margreet Kuyvenhoven

NT2 
Ingrid Vijverberg

ICT
Willy Benne
Bas van Ruijven

MT
Marianne de Hoog
Arianne Torn
Jordi Ensing
Siska Sosef
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Maja van Reeven
Ingrid Vijverberg           
Jacqueline Treurniet 
Gonnie de Raadt 
Suzanne de Caluwé
Inge van Gemert 
Jeanette Doelman
Martine Boon
Eline van Nieuwkerk
Petra van Solingen
Celia Hofland
Lia Verduijn
Arianne Torn 
Jessica van ’t Hoff 
Wilma Kögeler
Petra Baggerman
Inge Zwemstra
Anja van der Caaij
Marieke Bos
Willy Benne
Marlon van Onselen
Bas van Ruijven 
Ella van der Kooij
Mariëlle van der Wel
Joke Bervoets 
Elly van den Bos
Maaike van den Berg
Gera van Geest 
Bas van Ruijven
Niek Heus
Bas van Ruijven

Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdagochtend 
donderdag
Maandag, dinsdag 
Woensdag, donderdag, vrijdagochtend 
Alle dagen
Maandag, dinsdag
Woensdag, donderdag, vrijdagochtend 
Maandag, dinsdag, woensdag 
Donderdag, vrijdagochtend
Maandag, dinsdag, woensdag
Donderdag, vrijdagochtend
Maandag, dinsdag, woensdag om de week-
Woensd. om de week, donderd., vrijdagochtend
Maandag, dinsdag, woensdag
Donderdag, vrijdagochtend
Maandag, dinsdag, woensdag 
Donderdag, vrijdag 
Maandag, dinsdag, woensdag 
Donderdag, vrijdag
Maandag, dinsdag, woensdag
Donderdag vrijdag
Maandag 
Dinsdag t/m vrijdag
Maandag, dinsdag, woensdag om de week-
Woensdag om de week, donderdag, vrijdag
Maandag, dinsdag, woensdag om de week
Woensdag om de week, donderdag, vrijdag
Maandag, donderdag, vrijdag
Dinsdag, woensdag
Maandag t/m vrijdagochtend
Vrijdagmiddag

GIDS
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Schooltijden 
Continurooster
De leerlingen hebben van 12.00 -12.45 
uur middagpauze en blijven dan op 
school. Tijdens de pauze eten ze met 
hun leerkracht in de klas en spelen 
ze de andere helft van de tijd op het 
speelplein. Meer info vindt u op 
www.ouverture.nl bij Onze school.

Schooltijden
Maandag, dinsdag, donderdag
08.30 - 14.45 uur 
Woensdag 
08.30 - 12.15 uur - middag vrij
Vrijdag
Groep 1 t/m 4 
08.30 - 11.45 uur - middag vrij
Groep 5 t/m 8 
08.30 - 14.45

Herfstvakantie  19 oktober t/m 23 oktober 
Kerstvakantie  21 december t/m 1 januari 
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari  
Pasen  2 april t/m 5 april  
Meivakantie 26 april t/m 7 mei  
Hemelvaart  13 mei t/m 14 mei
Pinksteren  24 mei  
Zomervakantie  19 juli t/m 27 augustus 

Vrij i.v.m. Studie personeel 
Woensdag 16 september 2020
Maandag 28 september 2020
Maandag 26 oktober 2020
vrijdag 9 april 2021
De overige studiemomenten vinden plaats 
na schooltijd.

Overig vrij
Vrijdagmiddag 4 december 2020
Vrijdagmiddag 20 december 2020
Donderdagmiddag 1 april 2021 (vanaf 13.00 uur)
Vrijdagmiddag 16 juli 2021

De school gaat 11.45 uur uit als we ’s middags vrij zijn.

Vakanties en vrije dagen

Groep groen  dinsdag
Groep rood woensdag
Groep geel donderdag
Groep blauw vrijdag
Groep 3a en 3b maandag donderdag
Groep 4a en 4b maandag donderdag
Groep 5a en 5b donderdag vrijdag
Groep 6a en 6b donderdag vrijdag
Groep 7a en 7b maandag vrijdag
Groep 8a en 8b maandag vrijdag

Gymnastiekrooster



JAARAGENDA

Augustus 2020
Maandag 31 1e schooldag

September 2020
Woensdag 02 luizencontrole
Maandag 07   infoavond gr. 7a - 19.30 u. 
Dinsdag 08 infoavond gr.1 2 – 19.00 u.
Dinsdag 08 infoavond gr. 3  20.00 u. 
Woensdag 09 infoavond gr. 4 5 19.00 u. 
Woensdag 09 infoavond gr. 6 7b 8  20.00 
Woensdag 16 studiedag – leerlingen vrij 
Maandag 28 Spreekweek
      studiedag – leerlingen vrij 
Woensdag  30 Start Kinderboekenweek 

Oktober 2020
Woensdag 07 kamp groep 8
Donderdag 08 kamp groep 8
Vrijdag 09 kamp groep 8
Woensdag 14 Boekenmarkt + inloopavond
19 t/m 23    Herfstvakantie
      Leerlingen vrij
Maandag 26 studiedag – leerlingen vrij 
Woensdag 28 luizencontrole

November 2020
Maandag 02 Spreekweek
Woensdag 04 ADIT toets groep 8
Donderdag 05 ADIT toets groep 8
Dinsdag 10 10 minutengesprekken
Donderdag 12 10 minutengesprekken 
Maandag 16 Voorlichtingsavond VO  
      groep 8
Donderdag 26 pietengym

Maart 2021
Woensdag  03 luizencontrole
Woensdag 03 start project
Woensdag 17 voorstelling groep 6 7 8 
Donderdag 18 kangoeroewedstrijd
Maandag 22 spreekweek
Woensdag 24 inloopavond
Maandag 29 verkeersexamen groep 8 
29 t/m 01-4    verkeersweek groep 3 t/m 7

April 2021
Donderdag 01 paasviering  - 13.00 vrij
02 t/m 05       Pasen - leerlingen vrij
Vrijdag 09 studiedag  PCPOW   
      leerlingen vrij
Maandag 19 spreekweek
Dinsdag 20 eindtoets groep 8
Woensdag 21 eindtoets groep 8
Vrijdag 23 koningsspelen
26 april t/m 07 mei    
      Meivakantie - leerlingen vrij

2020-2021JAARAGENDA

 1e schooldag

2020-2021



December 2020
Vrijdag 04 Sinterklaas – middag vrij
Woensdag 16 kerstviering
Vrijdag 18 ’s middags leerlingen vrij
21 dec t/m 1 jan Kerstvakantie
      Leerlingen vrij

Januari 2021
Woensdag 06 luizencontrole
Maandag 11 Voorstelling groep 1 2
Maandag 18 spreekweek
Wo 20-01 t/m 30-01   voorleesdagen
Woensdag 20 inloopavond

Februari 2021
Maandag 01 adviesgesprek groep 8
Dinsdag 02 adviesgesprek groep 8
Vrijdag 05 1e rapport mee
Maandag 08 voorstelling groep 3 4 5
Dinsdag 09 10 minutengesprekken
Donderdag 11 10 minutengesprekken
22 t/m 26     Voorjaarsvakantie
      Leerlingen vrij

Mei 2021
Woensdag 12 luizencontrole
Do/Vr         13-14  Hemelvaart  - leerlingen vrij
Dinsdag 18 schoolreis groep 3 4
Donderdag 20 schoolreis groep 5 6 7
Maandag 24 Pinksteren - leerlingen vrij

Juni 2021
Woensdag 16 activiteitendag
Maandag 21 spreekweek 
Donderdag 24 10 minutengesprek 
      groep oranje

Juli 2021
Maandag 05 kennismaken nieuwe l.l.
Dinsdag 06 schoonmaken groep 1 2 
Woensdag 07 2e rapport mee
Vrijdag 09 afscheidsavond groep 8
Maandag 12 spreekweek
Dinsdag 13 doorschuiven groepen
Woensdag 14 juf- en meesterdag
Vrijdag 16 laatste schooldag -
      middag vrij
19 juli t/m 29 augustus Zomervakantie
      Leerlingen vrij

Augustus 2021
Maandag 30 
1e schooldag



Gymnastiek 

Gymnastiek wordt in de groepen 1 en 2 
gegeven door de groepsleerkracht.
Het bewegingsonderwijs staat in deze 
groepen dagelijks op het rooster.
Er wordt gespeeld op het schoolplein met 
allerlei materialen en eens per week
wordt er gegymd in het speellokaal.

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen gymles in 
sporthal ‘De Pijl’.
De groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer drie 
kwartier gym per week. Deze gymlessen 
worden gegeven door een vakleerkracht.

Alle kinderen dienen correcte 
gymkleding te dragen, bestaande uit een 
shirt en (korte) broek of een gympakje. 
Ook is het verplicht om schoenen te dra-
gen met schone – geen zwarte – zolen. 
Dit is voor hun eigen veiligheid en 
hygiëne van belang.

Fietsen

De school beschikt over een beperkt aantal 
plaatsen om fietsen te stallen. 
Daarom hanteren wij de volgende regels:
• Niemand komt zomaar op de fiets naar  
 school.
• Kinderen van buiten de wijk: 
 Fred. Hendrikstraat, Pijletuinenweg, 
 Middelbroekweg, Secr. Verhoeffweg, 
 v.d. Hoevenstraat en Verspijcklaan mogen 
 eventueel op de fiets.
• Fietsen op de stoep en op het schoolplein  
 is gevaarlijk voor andere kinderen en dus  
 niet toegestaan. Wilt u dat als ouder ook  
 niet doen! Goed voorbeeld doet goed  
 volgen.
De school kan niet aansprakelijk gesteld 
worden voor beschadigingen aan fietsen.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar 
wordt aan de leerlingen duidelijk gemaakt 
waar iedere groep de fietsen moet stallen.

10

Schoolregels
Voor iedereen is het prettig als er duidelijke 
regels zijn binnen onze school. 

De hoofdregel bij ons  is: 
Groeten is ontmoeten

De leerkrachten begroeten elke leerling aan 
het begin van de dag en zeggen elkaar ook 
aan het eind van de dag weer gedag. 

Verder gelden de volgende regels:

Deze regels worden aan het begin van het 
schooljaar besproken en hangen ook 
zichtbaar in de gangen van de school. 

Rust in de school

Op vertrouwen kun je bouwen

Opgeruimd staat netjes

Maak met taal geen kabaal

Geen grof taalgebruik

Ik jij hij of zij, iedereen hoort erbij

GIDS 2020-2021



Ziektemelding

Als een kind door ziekte of om een 
andere reden verhinderd is om de school 
te bezoeken, dan vragen we de ouders/
verzorgers dit vóór 8.30 uur aan ons door 
te geven. Als een kind om 8.30 uur niet 
op school is en er is niet afgemeld, dan 
bellen wij naar de ouders om te informe-
ren waarom de leerling niet op school is 
verschenen.

Verlofregeling

Het verlof buiten de schoolvakanties moet 
altijd bij de directeur worden aangevraagd. 
De aanvraagformulieren hiervoor wor-
den niet meegegeven aan leerlingen, 
maar dient u als ouder af te halen bij juf 
Siska. Zij kan u dan meteen vertellen of u 
in aanmerking komt voor verlof.
Iedere vorm van schoolverzuim wordt 
nauwgezet door school geregistreerd. 
Jaarlijks moet opgave worden gedaan van 
het schoolverzuim aan de inspecteur van 
het basisonderwijs. De directeur is ver-
plicht de leerplichtambtenaar maandelijks 
mededeling te doen van ongeoorloofd 

schoolverzuim. De leerplichtambtenaar 
voert geregeld controles uit of er sprake is 
van luxeverzuim. ( = eerder op vakantie gaan 
zonder geldige reden)

Vakantieverlof

Een verzoek om vakantieverlof dient bij 
voorkeur minimaal een maand tevoren 
aan de directeur te worden voorgelegd.  
Hiervoor dient u persoonlijk een aanvraag-
formulier ‘Vrijstelling schoolbezoek’ bij juf 
Siska af te halen. U hoort dan ook meteen 
of uw verzoek voldoet aan de geldende 
voorwaarden.
Een verlof kan goedgekeurd worden indien:
• Het wegens de specifieke aard van het 
 beroep van een der ouders het slechts
 mogelijk is buiten de schoolvakanties op
 vakantie te gaan. Hierbij moet een
 werkgeversverklaring worden  
 overlegd waaruit 
 blijkt dat geen
 verlof in de 
 officiële school-
 vakanties 
 mogelijk is.
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Pesten is een probleem dat op iedere 
school voorkomt. Onze school vormt 
daarop geen uitzondering. Als school 
hebben we besloten het pesten zoveel 
mogelijk aan te pakken en waar mogelijk 
te voorkomen. Zodra u thuis merkt dat er 
op school gepest wordt, wilt u dit dan zo 
snel mogelijk doorgeven aan één van de 
leerkrachten. 

Een algemene regel die geldt voor alle 
kinderen op onze school:

Werk of speel zo dat je elkaar niet 
stoort door je gedrag, je houding 
of je woordgebruik.
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Voor het toestaan van extra verlof gelden 
ook de volgende voorwaarden:
• Voor het voldoen aan een wettelijke  
 verplichting, voor zover dit niet buiten de  
 lesuren kan geschieden
• Voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag
• Voor het bijwonen van een huwelijk voor 1  
 of ten hoogste 2 dagen
• Bij ernstige ziekte van ouders, bloed- of  
 aanverwanten t/m 3e graad
• Bij overlijden van ouders, bloed- of 
 aanverwanten t/m 3e graad (variërend van  
 1 tot 4 dagen )
• Bij 25, 40 en 50 jarig ambtsjubileum en  
 het 12 ½, 25 ,40, 50 en 60 jarig huwelijks-
 jubileum van ouders of grootouders voor  
 1 dag
• Voor andere naar het oordeel van de  
 directeur belangrijke redenen, maar geen  
 vakantieverlof !
• Er een verklaring is van een arts, een 
 sociale instantie of andere deskundige,  
 waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is op  
 grond van medische of sociale indicatie  
 van een van de gezinsleden.

Continurooster

Tussen de middag blijven de kinderen 
op school. Ze eten met hun hun eigen 
leerkracht in de groep en gaan de andere 
helft van de pauzetijd naar buiten naar de 
speelpleinen. Op de pleinen wordt toezicht 
gehouden door leerkrachten en ouders.
Per kind vragen we aan de ouders een bij-
drage van 25 euro per jaar. Hiervan bekosti-
gen we de ouders die toezicht houden op de 
speelpleinen en schaffen we spelmateriaal 
aan voor de middagpauze. Deze bijdrage 
in de kosten is conform de regeling van de 
ouderbijdrage.

Twee keer per jaar, november en fe-
bruari, worden de ouders uitgenodigd 
voor een 10 minutengesprek met de 
groepsleerkracht(en) over het welbevin-
den en de resultaten van hun kind. 
In november staat het welbevinden van 
de leerling centraal en in februari  gaan 
we dieper in op de schoolprestaties.

Aan het begin van het schooljaar wordt 
er een informatieavond georganiseerd 
voor de ouders ter verduidelijking van 
de activiteiten in de verschillende groe-
pen. Ouders zijn dan welkom in de groep 
van hun kind.  U maakt dan kennis met 
de leerkracht en hoort en ziet het een en 
ander over methoden en organisatie in 
de groep. 

10-minutengesprek

Informatieavond

CONTACT 
OUDERS EN SCHOOL

GIDS
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De spreekweek wordt  gehouden op maan-
dag t/m vrijdag na schooltijd. Soms heeft 
de leerkracht behoefte om met ouders te 
spreken over de ontwikkeling van hun kind 
of juist over het uitblijven van een bepaalde 
ontwikkeling. Maar het kan even goed zo 
zijn dat u, als ouders, de leerkracht wilt spre-
ken over zijn of haar gedrag of zienswijze.
Wacht NOOIT met dringende vragen tot een 
spreekweek, maar maak eerder een afspraak 
om e.e.a. over uw kind door te spreken.

Dit jaar zijn er drie inloopavonden gepland.
Ouders kunnen dan, samen met hun kind, 
in het lokaal het werk van hun kind(-eren) 
inzien. Deze inloopavond is niet bedoeld om 
met de leerkracht van gedachten te wisselen 
over de resultaten van uw kind. De inloop-
avond geeft u de gelegenheid om gewoon 
het werk te bekijken, niet alleen de schriften, 
maar zeker ook tekeningen en andere 
creatieve producten. 

Inloopavond

Spreekweek

Ouders met kinderen in de groepen 1/2 
kunnen één keer per schooljaar de groep 
van hun kind bezoeken. Ze brengen daar 
dan de morgen of de middag door. Leuk en 
leerzaam om zo eens naar uw kind te kijken. 
In de maanden december en juni hebben we 
dit liever niet.

De MR bestaat uit een personeelsgeleding (3 
personen) en een oudergeleding (3 perso-
nen). De MRleden worden voor een periode 
van drie jaar gekozen. Volgens het reglement 
is de raad “bevoegd tot bespreking van alle 
aangelegenheden, de school betreffende.”
Tot de taak van de MR behoort o.a.:
• het geven van adviezen aan de Stichting  
 en de schoolleiding in schoolaangelegen-
 heden.
• het geven van advies aan de Stichting bij  
 de benoeming van onderwijsgevenden.
• het instemmen met bijvoorbeeld 
 besluiten van de Stichting.
In de praktijk betekent dit dat de MR diverse 
onderwerpen bespreekt. Meestal op verzoek 
van de Stichting of schoolleiding en soms op 
verzoek van ouders.
Heeft u zaken waarvan u vindt dat 
de MR zich erover moet 
buigen, neem dan 
contact op. 
E-mailadres: 
mr@ouverture.
pcpow.nl

Medezeggenschapsraad (MR)

Open Les Groep 1 en 2

2020-2021
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GMR staat voor Gemeenschappelijke Me-
dezeggenschapsraad.Iedere school heeft 
een Medezeggenschapsraad waarin  zowel 
ouders als leerkrachten zitten. 
U begrijpt dat het een onwerkbare situatie 
oplevert als de Stichting langs alle MR-en 
afzonderlijk moet gaan. Daarom is er na de 
fusie een Gemeenschappelijke MR ontstaan 
met leden vanuit de MR-en van de 15 be-
trokken scholen. Iedere school levert 1 ouder 
en 1 personeelslid.
Zaken die slechts één school betreffen, 
blijven voorbehouden aan de MR van deze 
school. De GMR komt ongeveer 10 keer per 
jaar bij elkaar.
Tijdens het hele proces van oprichting heeft 
de GMR een visie ontwikkeld waar ze aan wil 
werken zodat we weten waar we naar toe 
willen met z’n allen.

De oudercommissie (OC) vormt een schakel 
tussen ouders en school en vervult een rol 
bij het organiseren van activiteiten. Tevens 

beheert de oudercommissie de ouderbijdra-
ge. Hiermee worden leuke extra activiteiten 
verzorgd die indirect met het lesprogramma 
te maken hebben. De OC heeft als doel om 
in samenwerking met het team, de kinde-
ren een zo plezierig mogelijke schooltijd te 
bieden door het organiseren van activitei-
ten die een aanvulling zijn op het gewone 
lesprogramma.

Heeft u zaken waarover u de OC wilt 
informeren? Neem dan gerust contact op . 
E-mailadres: oc@ouverture.pcpow.nl
Vanuit het team wonen 2 teamleden en 1 
directielid de vergaderingen bij. 

Als school maken wij gebruik van Facebook. 
U vindt daar het laatste nieuws van vooral 
speciale activiteiten die op school gebeuren. 
Maar soms vindt u er ook foto’s van gewone 
dagelijkse dingen. Op deze manier krijgt u een 
beeld van wat wij in en buiten 
de klas doen. U vindt ons op Facebook 
onder de naam CBS De Ouverture.

Iedere ouder kan meehelpen bij tal van 
activiteiten. In de meeste gevallen wordt u via 
de mail, vaak per groep, om hulp gevraagd.

U kunt hulp bieden als:

• Hulp bij verkeerslessen 

• Hulp bij verkeersexamen

• Hulp bij de Paaslunch 

• Kerststukjes maken

• Hulp bij Activiteitendag

• Vervoer bij uitstapjes 

• Hulp bij luizencontroles

GMR

Oudercommissie

Facebook

Ouderhulp
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Ouderbijdrage

  

2Samen is bereikbaar 
via telefoon: 070-3385500 
of via e-mail: 
info@2samen.nl

2Flamingo’s is de bso van 2Samen bij onze school. Er komen 
dagelijks maximaal 30 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 
jaar. De jongere kinderen worden van school opgehaald 
door de pedagogisch medewerkers van 2Samen. De oudere 
kinderen komen zelf naar 2Flamingo’s toe. Wij vinden het 
belangrijk dat wij uw kind ook na school een goede en leuke 
tijd kunnen bieden!

Buitenschoolse opvang 

2Flamingo’s

• schoolreisje groep 3 t/m 7 (± € 25,-)
• Kamp groep 8 (€ 78,-)
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