Nr. 27 maandag 26 maart 2018
In verband met Pasen en de studiedag van dinsdag 3 april verschijnt het volgende
Korenaarbulletin op woensdag 4 april.

Belangrijke data





Dinsdag 27 maart: op de jaarkalender staat een koffieochtend. Deze gaat niet door
Woensdag 28 maart: Grote rekendag: meten, bewegen en ….
Donderdag 29 maart: Witte donderdag. Paasviering op school. Verkort rooster, alle
kinderen om 14.00 uur uit
Vrijdag 30 maart: Goede vrijdag en Pasen t/m 3 april alle kinderen vrij

Activiteiten
Pasen
Denkt u nog aan het volgende:
Donderdag 29 maart vieren we het paasfeest op school.
Om dit feest goed te laten verlopen is het volgende belangrijk:

We starten die dag met een gezamenlijk ontbijt.
Het is dan de bedoeling dat de kinderen allemaal hun eigen ontbijt meenemen.
Op school krijgen ze drinken.
Ook nemen de kinderen een eigen pauzehapje en een lunch mee.
Die dag gaan de kinderen allerlei spelletjes doen in verschillende klassen.
De school is om 14.00 uur uit.

Voorleeshalfuurtje

Waar? Locatie Elegaststraat
Wanneer? Iedere dinsdagmiddag is er van 15.00-15.30 uur is er een voorleeshalfuurtje op
locatie Elegaststraat.

Naschoolse muzieklessen
Beste ouders van leerlingen uit groep 4, 5 en 6,
Afgelopen week heeft uw zoon of dochter een brief over naschoolse muzieklessen mee naar
huis gekregen. De komende weken kunnen de leerlingen uit groep 4, 5 en 6 zich opgeven
om hier aan deel te nemen. Onder begeleiding van onze muziekdocent maken de leerlingen
kennis met verschillende muziekinstrumenten en gaan zij deze natuurlijk bespelen. Opgeven
kan tot 3 april bij de groepsleerkracht.

Waar zijn wij als school mee bezig
KORENAAR: IK DOE MEE!
Onze school heeft onlangs een subsidie toegekend gekregen om een talentprogramma te
ontwikkelen voor onze kinderen. We willen dit samen met u doen. U weet tenslotte het beste
waar de interesses van uw kind(eren) ligt (liggen)!
Gelijke Kansen, subsidieregeling ministerie van Ondewijs, Cultuur en Wetenschap.
Dit programma komt tot stand dankzij een regeling van het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap “Gelijke Kansen”. Alle kinderen verdienen de kans om eigen talenten te
ontdekken en ontwikkelen. We zijn verheugd dat we vanaf september 2018 dit
talentprogramma aan alle leerlingen kunnen aanbieden. Een groot deel van de kosten van
de programma is gedekt door de subsidieregeling. Deelname is daardoor voor ieder
kind voor een groot deel gratis. Verdere informatie over deelname en inschrijving zal later
verspreid worden.
Samenwerking met Radboud Universiteit Nijmegen
Naast het talentprogramma voor de kinderen zelf is een zorgvuldige evaluatie door middel
van onderzoek onderdeel van het programma. Daarvoor werken we samen met een team
van de Radboud Universiteit Nijmegen onder de leiding van dr. Jana Vyrastekova.
Graag vragen wij toestemming om uw contactgegevens met het onderzoeksteam van de
Radboud Universiteit Nijmegen te delen. Zo kan het onderzoeksteam u verder informeren
over de evaluatie van het project dat de naam 'KORENAAR; IK DOE MEE!' heeft gekregen.
Mocht u bezwaar hebben tegen het delen van uw contactgegevens (naam, adres,
telefoon, e-mail) met het onderzoeksteam van Radboud Universiteit, laat het dan weten
voor woensdag 4 april 2018.
Dat kan via mail naar: directie-korenaar@skpo.nl
of schriftelijk naar het volgende adres: Directie de Korenaar, Vitruviusweg 41, 5624 AD
Eindhoven.
Brief met uitleg
Alle ouders, verzorgers die geen bezwaar indienen, krijgen binnen drie weken een brief met
uitleg van de Radboud Universiteit Nijmegen over het onderzoekgedeelte ten behoeve van
de evaluatie van het project.
In het kort, het is alvast belangrijk om te benoemen: Alle gegevens van dit onderzoek worden
volledig geanonimiseerd. U doet vrijwillig mee aan dit onderzoek. Daarom kunt u tijdens het
onderzoek op elk moment uw deelname stopzetten Alle gegevens die we tot dan toe van u
hebben verzameld hebben, worden dan volledig verwijderd. In de brief wordt dit nog nader
uitgelegd.

Externen
Vacature Ondersteuningsplanraad
Samenwerkingsverband Passend onderwijs
primair onderwijs Eindhoven
Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven Eindhoven – Best – Son &
Breugel (PO3007) Odysseuslaan 2 5631 JM Eindhoven telefoonnummer: 040-2968787
Vacature ondersteuningsplanraad (OPR). Wat is dat?
Passend onderwijs
Per 1 augustus 2014 is op alle scholen in Nederland passend onderwijs ingevoerd. Passend
onderwijs moet ervoor zorgen dat alle leerlingen zo passend mogelijk onderwijs krijgen.
Hiervoor werken scholen met elkaar samen in regionale samenwerkingsverbanden passend
onderwijs.
In dit samenwerkingsverband werken alle reguliere en speciale scholen (cluster 3 en 4) van
het primair onderwijs samen om te zorgen dat alle leerlingen in de regio Eindhoven, Best en
Son & Breugel het onderwijs en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.
Elke school legt in het schoolondersteuningsprofiel vast welke voorzieningen en
mogelijkheden zij heeft voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het
samenwerkingsverband beschrijft in het ondersteuningsplan hoe de schoolbesturen van de
scholen in de regio zorgen voor een dekkend aanbod van ondersteuningsvoorzieningen in
de regio.
OPR
De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van het
Samenwerkingsverband van de basisscholen in Eindhoven, Best en Son & Breugel. Daarin
zitten ouders en personeelsleden. Belangrijkste taak van de ondersteuningsplanraad is het
beoordelen van het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband (instemmingsrecht).
Maar ook kan de ondersteuningsplanraad onderwerpen die zij belangrijk vindt met het
bestuur van het Samenwerkingsverband bespreken of op eigen initiatief adviezen geven.
De ondersteuningsplanraad Passend onderwijs PO Eindhoven heeft 14 leden, vanuit 5
kiesgroepen:
Kiesgroep 1: SKPO, 4 leden: 2 personeelsgeleding en 2 oudergeleding.
Kiesgroep 2: SALTO, 4 leden: 2 personeelsgeleding en 2 oudergeleding.
Kiesgroep 3: Stichting Best Onderwijs, 2 leden: 1 personeelsgeleding en 1 oudergeleding.
Kiesgroep 4: Besturen Speciaal Onderwijs, 2 leden: 1 personeelsgeleding en 1
oudergeleding.
Kiesgroep 5: Besturen van de overige scholen voor basisonderwijs (waaronder PlatOO) en
vrijwillig bij het SWV aangesloten bestuur voor speciaal onderwijs, 2 leden: 1
personeelsgeleding en 1 oudergeleding.
Vacature
Door een vacante functie per 01-08-2018 binnen de oudergeleding van de OPR, zijn we op
zoek naar een gemotiveerde ouder vanuit Kiesgroep 1 (SKPO). Enige relevante kennis en
ervaring is daarbij welkom.
Ouders die zich beschikbaar willen stellen voor de ondersteuningsplanraad kunnen zich
kandidaat stellen door een mail te sturen naar de voorzitter van de OPR:
Jean Raijmakers, opr@po-eindhoven.nl.
In deze mail schrijft u:

0 Uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.
0 Op welke school en in welke groep zit uw kind/zitten uw kinderen?
0 Een korte motivatie waarom u zich kandidaat stelt voor de ondersteuningsplanraad van het
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Eindhoven (PO3007).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van het SWV Passend
onderwijs Eindhoven: Loes Roffelsen, coördinator@po-eindhoven.nl, 040-2968787. Of met
de voorzitter van de OPR, Jean Raijmakers, opr@po-eindhoven.nl.

De mooiste muzikale kindervoorstellingen
Al plannen voor Tweede Paasdag? Ga mee aan de hand van
prentenboekheld Aadje Piraatje en ontdek prachtige muziek. En
op Tweede Pinksterdag is het de beurt aan Bach om jong en oud
eraan te herinneren waarom hij volgens velen de mooiste muziek
ooit schreef.

Aadje Piraatje viert feest (4+)
ma 2 apr (Tweede Paasdag) 14:15
Muziekgebouw Eindhoven
Een muzikale voorstelling gebaseerd op 'Aadje Piraatje viert feest', het prentenboek van
Marjet Huiberts en Sieb Posthuma. Theatermaker Ton Meijer vertelt, zingt en speelt de
verzen van Huiberts en gebruikt de tekeningen van Posthuma. Samen met zijn jeugdige
publiek gaat Meijer op reis met Aadje en alle andere piraten aan boord. De muzikale
omlijsting wordt verzorgd door leden van het Nederlands Philharmonisch Orkest. Aan de
hand van de avonturen van Aadje komen alle grote componisten voorbij en maken de
kinderen spelenderwijs kennis met klassieke muziek uitgevoerd door topmuzikanten.

