
9 november: rondleiding nieuwe ouders

14 november: OR vergadering

25 november: Rapportfolio 1

Wist u dat.....

Juf Janiek bevallen is van een zoon, Koby

genaamd? Ze genieten enorm van dit nieuwe 

geluk.

Juf Sanne op 14 november weer gaat werken in 

groep 4?

We gisteren een heel erg leuke voorstelling over 

"Rommel" hebben gezien?

Op 12 november Sinterklaas weer aankomt in 

Nederland? Ook op BoschAkker staat de 

komende tijd natuurlijk in het teken van de Sint. In 

de klassen kijken we het Sinterklaasjournaal en 

voor de groepen 6, 7 en 8 worden er op 8 

november lootjes getrokken voor de surprises. Op 

vrijdag 2 december vieren we Sinterklaas op 

school. In de volgende nieuwsbrief krijgt u hier 

meer informatie over.

Voorwoord

Beste ouders en verzorgers,

Afgelopen week heb ik alle leerkrachten en de 
MR verteld dat ik een andere baan heb 
gevonden. Ik ben in de zomervakantie verhuisd 
naar Limburg en moet nu elke dag lang reizen 
om naar BoschAkker te komen. Ik heb een baan 
gevonden dichtbij mijn nieuwe woonplaats. De 
afgelopen 4 jaar ben ik met veel plezier directeur 
geweest op BoschAkker. In januari ga ik starten 
op de nieuwe school dus tot de kerst ben ik op 
BoschAkker. De MR en het team gaan samen 
met het bestuur op zoek naar mijn opvolging. 
We zullen u op de hoogte houden van 
ontwikkelingen.

Ondertussen zijn er mooie ontwikkelingen op 
BoschAkker. Het nieuwe thema is gestart, u 
heeft de nieuwsbrief hierover al ontvangen. Ook 
gaat vandaag "Mijn Rapportfolio" open voor 
ouders. De handleiding hiervan staat in deze 
nieuwsbrief en krijgen alle oudste kinderen mee 
naar huis vandaag.

De inloop bij de kleuters afgelopen week was 
een succes. Leuk dat u met zovelen een kijkje zijn 
komen nemen in de groep. Vanaf maandag 
mogen de kinderen weer zelfstandig de school in 
en naar de klas.

Ik wens u, mede namens het hele team, een fijn 
weekend en veel plezier met kijken in "Mijn 
Rapportfolio".

Met vriendelijke groet,
Miranda van Os



MijnRapportfolio

Voor de herfstvakantie hebben wij jullie op de hoogte gebracht van ons digitaal portfolio voor kinderen, 

MijnRapportfolio.
Vandaag is het zover, we stellen het open voor u. Hieronder een handleiding om voor de eerste keer in te 
loggen. Bewaar deze inlog goed, vanaf dat moment is dit uw inlog voor MijnRapportfolio.

Gedurende dit schooljaar gaan we MijnRapportfolio verder ontwikkelen en vormgeven. We zullen u hier 
via de verschillende nieuwsbrieven op de hoogte van houden. Nu ziet u alleen de pagina Dit ben ik. Eind 
november volgt Portfolio 1 waarbij u inzicht krijgt in de werkhouding en sociaal-emotionele ontwikkeling 
van uw kind.

Ons streven is dat bij Portfolio 1 ook de toetsresultaten zichtbaar zijn voor u. Uiteraard houden de 
leerkrachten de resultaten goed in de gaten. Mocht er aanleiding zijn om al voor Portfolio 1 hierover in 

gesprek te gaan met u, dan neemt de leerkracht contact met u op.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wanneer u problemen ondervindt met inloggen, kunt u mailen naar de ICT-er van de school: 
j.graumans@skpo.nl of u loopt op dinsdag 8 november even naar binnen. Die mogelijkheid is er van 08:30 
uur tot 09:30 uur.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inloggen in MijnRapportfolio

Leerkrachten, kinderen en ouders hebben allemaal een eigen toegang tot MijnRapportfolio waarin ze de 
voor hen bestemde gegevens en functionaliteiten kunnen zien. Leerkrachten en ouders kunnen inloggen 

met het e-mailadres waarmee ze zijn opgenomen in het leerlingadministratiesysteem. Wachtwoorden van 
de kinderen worden beheerd door leerkracht en/ of schoolbeheerder.

Leerkrachten en ouders

✓ Ga naar portaal.mijnrapportfolio.nl

✓ Klik op de tekst “Eerste keer inloggen” en vul het e-mailadres in dat je gebruikt voor school.

✓ Je ontvangt een e-mail met een link om je wachtwoord te veranderen. Houd er rekening mee dat dit een 
aantal minuten kan duren en kijk eventueel of deze niet in de spam filter terecht komt. De link in deze e-
mail is slechts 3 uur geldig dus wijzig het wachtwoord zodra de mail ontvangen is. Als je meerdere keren 
een wachtwoord wijziging hebt aangevraagd is alleen de laatst gestuurde link bruikbaar.

✓ Kies een persoonlijk wachtwoord om in te loggen op MijnRapportfolio
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Brengen en halen

De afgelopen week organiseerde de groepen 1 en 2 iedere ochtend een spelinloop. Alle ouders van de 

kleuters waren tot 8.40u welkom in de klas om een kijkje te nemen. Dit is ons erg goed bevallen dus zullen we 
in de toekomst meerdere spelinloop weken organiseren. Hier ontvangt u te zijner tijd bericht over.

Vanaf komende maandag, 7 november, komen alle kinderen weer zelfstandig de school in. U kunt afscheid 
nemen op het schoolplein. Er zijn een paar uitzonderingen:

• De baby's en peuters van Korein worden door ouders via onze ingang naar binnen gebracht.

• Ouders van kinderen die net gestart zijn in groep 1 gaan mee naar binnen als dit afgesproken is met de 
leerkracht.

Bent u niet één van deze twee uitzonderingen? Dan gaat uw kind zelfstandig naar binnen.

Broertjes en zusjes aanmelden

U heeft op dit moment een zoon of dochter in één van de huidige groepen op basisschool BoschAkker.

Wanneer u nog een jongere zoon of dochter heeft, jonger dan 4 jaar, dan vragen wij u om uw zoon of dochter 
tijdig aan te melden. Voor ieder kind dient u een apart aanmeldformulier in te leveren.

Het is mogelijk om broertjes en zusjes vanaf de geboorte aan te melden.

U kunt contact opnemen met Simone ter Schegget – Roskam om een aanmeldformulier aan te vragen.

Het aanvragen van een aanmeldformulier kan via het mailadres s.roskam@skpo.nl onder vermelding van

• naam ouders/verzorgers

• naam van uw kind

• geboortedatum van uw kind

• contactgegevens met telefoonnummer

• adresgegevens

• mailadres

• naam voorschool/kinderopvang/peuterspeelzaal
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Dyslexiebehandeling op school
RID geeft dyslexiebehandelingen op school. Kinderen hoeven daardoor niet veel lessen te missen en zijn in een
vertrouwde omgeving. Wij kiezen bewust voor behandeling in een eigen ruimte, omdat dit de benodigde rust biedt
voor een kind.

Onze behandeling biedt: 
•Persoonlijke en individuele aandacht voor het tempo en niveau van ieder kind.
•Veel structuur om de basis voor kinderen te verstevigen.
•Nauwe samenwerking met ouders en school.

•Een krachtige toepassing van de laatste wetenschappelijke inzichten.

Ik ben Tirza Schouten 32 jaar oud, ik woon in Oss en ben werkzaam bij RID. Elke donderdagochtend ben ik op 
school aanwezig voor het geven van dyslexiebehandelingen. De andere dagen ben ik werkzaam op andere scholen 
in Eindhoven, maar ook in Oss en Rosmalen. Je kunt altijd even bij mij binnenlopen of mailen naar 
t.schouten@rid.nl

Over RID
Leerlingen verdienen alle kansen om zich optimaal te ontwikkelen. Dit begint met een krachtige taal- en
rekenontwikkeling voor ieder kind. Met ruim 30 jaar kennis en ervaring op het gebied van taal en rekenen zet RID
zich in om het onderwijs te ondersteunen en te versterken. Zo begeleiden wij kinderen met dyslexie en dyscalculie
en helpen wij hen weer zelfvertrouwen in lezen en rekenen te krijgen. Naast dyslexie-en dyscalculiezorg bieden wij
onder andere:

•Remedial teaching: extra begeleiding op school voor leerlingen op het gebied van technisch lezen, begrijpend 
lezen, spellen of rekenen.
•KlankKr8: leerlingen uit groep 2 maken in een leuk, interactief avontuur op het digibord kennis met letters en 
klanken. En oefenen in de KlankKr8 app; een bewezen effectieve serious game voor beginnende lezers, waarmee zij 
spelenderwijs de letter-klankkoppelingen uit onze taal leren en hiermee een basis leggen voor vloeiend en goed 
leren lezen.

Het deskundige team van RID bestaat uit psychologen, orthopedagogen, dyslexie- en dyscalculiespecialisten en 
remedial teachers.

Onze locaties
RID heeft meer dan 250 behandellocaties, verspreid over Nederland en is daardoor altijd dichtbij. Op onze website
www.rid.nl vindt u de contactgegevens per locatie en meer informatie over de mogelijkheden, kosten en
vergoedingen. U kunt uw kind hier aanmelden voor een onderzoek, behandeling of cursus. Heeft u vragen, neem
dan gerust contact op met de onderwijsadviseur in de regio: Vera de Jong, MSc. (v.d.jong@rid.nl).

http://www.rid.nl/

