
 

  

 
 
Nieuwsbrief 10 – 28 februari 2023 
 
In deze nieuwsbrief de volgende 
onderwerpen: 
- Start nieuw thema 
- MR kandidaten 
- Toestemming NRO-NCO 
- Kanjer groep 3 
- Voortgangsgesprekken 
- Tevredenheidspeiling (herinnering) 
- BSO op afwijkende schooldagen 

 
Start nieuw thema 
Gister hebben we ons nieuwe techniekthema 
geopend. Alle groepen gaan aan de slag met 
techniek, maar allemaal rondom een ander 
subthema.  
We hebben tijdens de opening gekeken naar 
2 vuilnisvrouwen die al het afval bij elkaar in 
de bak wilden gooiden. De controleur 
vertelde hen wat meer over afval scheiden en 
recyclen. Zouden de kinderen ook afval  
 

 
 
kunnen hergebruiken om er in de klas iets van 
te maken? Vast wel!  
Tijdens een tentoonstelling op vrijdag 24 
maart kunt u van 13.45 tot 14.15 uur komen 
kijken wat de kinderen hebben 
gemaakt. Komt u ook? 
 
Maak kennis met de kandidaten voor de 
Medezeggenschapsraad (MR) 
Beste ouders, 
Na eerdere oproepen voor kandidaten voor 
de MR, hebben zich uiteindelijk 5 personen 
aangemeld. Zij stellen zich hieronder aan jullie 
voor. 
 
Nog even uitleg over de situatie in de MR.  
De MR bestaat uit 4 personen: 2 leden van 
het personeel van Harten4 en 2 ouders. In 
2020 zijn Saskia en Rutger gelijktijdig gestart 
als ouders in de MR. Komende zomer eindigt 
hun termijn. Saskia stelt zich niet herkiesbaar.  
 
De MR zou het mooi vinden om niet teveel 
veranderingen in één keer te hebben, om die 
reden stelt Rutger zich herkiesbaar. Het is 
natuurlijk aan jullie als ouders om te kiezen 
wie jullie graag als vertegenwoordiging in de 
MR zien. Dat kan bij de verkiezingen in maart. 
Daarbij kunnen jullie uit de 5 kandidaten 2 
personen kiezen. 
 
Planning en verloop verkiezingen  
Tussen 6 en 15 maart staat de stembus open. 
Via uw oudste kind krijgt ieder gezin een 
envelop met stemstrookjes mee naar huis. 
Die kun u tot en met 15 maart in de stembus 
gooien die in de aula zal staan. U komt in deze 
periode ook op school voor de voortgangs-
gesprekken, dus dat leek ons handig! 
 
Na sluiting van de stembus tellen we de 
stemmen. Via deze nieuwsbrief laten we de 
uitslag van de verkiezing weten.  
 
 



 

  

 
 
Hieronder stellen de kandidaten zich aan jullie 
voor: 
 
Inge Reints  
Beste ouders en verzorgers,  
Mijn naam is Inge en ik ben de moeder van 
Sofia uit groep 1/2b en ik wil mij graag 
kandidaat stellen voor de 
medezeggenschapsraad van Harten4. Als 
ouder hecht ik veel waarde aan verbinding. 
Zowel de verbinding tussen de leerlingen zelf, 
als de verbinding tussen de ouders en samen 
met de leerkrachten. Ik denk dat dit bijdraagt 
aan een fijne sfeer op school en aan de 
ontwikkeling van onze kinderen. Als lid van de 
medezeggenschapsraad wil ik mij dan ook 
inzetten voor verbinding en een goede 
samenwerking. Ik kijk er naar uit! 
 
Dennis van Hest  
Mijn naam is Dennis van Hest-Kolen, 
Vader van 2 kinderen. Yob van 7 die 
momenteel in groep 4/5 zit bij juf Loes en 
Joey van (bijna 4) die in april start in groep 
1/2 bij juf Eline en juf Anne. 
Ik ben iemand die nauw betrokken wil zijn bij 
de opleiding van mijn kinderen. Vanaf het 
moment dat Yob naar het kinderdagverblijf 
ging ben ik daar lid van de Oudercommissie. 
De laatste jaren zelfs als voorzitter. Namens 
Harten4 heb ik ook zitting in de GMR 
(gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad) waar van alle 
scholen onder Tangent een ouder of 
leerkracht is afgevaardigd. 
Ik maak me graag hard voor een goede 
opleiding van mijn kinderen en zorg er graag 
voor dat hiervoor ook de juiste middelen 
beschikbaar komen. 
 
Nanda Jagersma 
Hoi! Ik ben Nanda Jagersma. Getrouwd en 
drie kinderen. Luuk, onze oudste zoon zit in 
groep 5 en Sare zit in groep 3. Noor van drie, 
hoopt in oktober naar Harten4 te gaan. Ik  

 
 
werk in de communicatie voor de Gemeente 
Tilburg. De reden waarom ik mij kandidaat 
stel voor de MR, is omdat ik het belangrijk 
vind betrokken te zijn bij de school. Ik vind 
het leuk om mee te denken bij alles wat er 
speelt in/op school. Ik hoop dan ook een 
positieve bijdragen te kunnen leveren bij het 
maken van eventuele beslissingen. 
 
Miriam Bunnig 
Hoi allemaal, 
Mijn naam is Miriam Bunnig. Ik ben 37, 
pedagoog van beroep en gelukkig getrouwd 
met Bree. Samen met onze jongens Thabo 
(groep 4/5) en Riv (groep 1/2a) wonen we in 
Tilburg-West. 
Ik vind het leuk om te zien hoe Harten4 
ouders betrekt. Graag draag ik mijn steentje 
bij in de medezeggenschapsraad om samen 
de belangen van de ouders en verzorgers te 
behartigen. Dat ouders mee kunnen denken 
met de school vind ik heel belangrijk. Samen 
bereiken we meer. 
Mocht je vragen hebben na het lezen van dit 
stukje, dan ben ik bijna iedere woensdag- en 
vrijdagmiddag op het schoolplein. 
 
Rutger Algra 
Beste ouders, 
Ik ben Rutger Algra, vader van Isa (groep 8) 
Fenne (groep 6) en Suze (groep 2). Hoe het op 
school gaat, daar zijn we met z’n allen 
verantwoordelijk voor. De kinderen en het 
team die er dagelijks aan de slag gaan. Maar 
ook de ouders. Ik vind het waardevol om daar 
een steentje aan bij te dragen door in de MR 
mee te denken met directie en team, te 
luisteren wat ik van andere ouders hoor en 
dat bespreekbaar te maken. Dat doe ik al 3 
jaar met plezier en daar ga ik graag nog een 
termijn mee verder. Heb je vragen, spreek me 
gerust een keer aan op het plein. 
 
 
 



 

  

 
 
Onderzoek NRO-NCO 
We willen al onze leerlingen zo goed mogelijk 
onderwijs bieden en uw kind goed 
voorbereiden op de toekomst. We kijken 
daarom naar de schoolresultaten van onze 
leerlingen om te zien hoe de leergroei is en of  
bepaalde groepen leerlingen extra aandacht 
nodig hebben. Daarnaast kijken we hoe goed 
onze school het doet in vergelijking met 
andere scholen. 
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs 
(www.nationaalcohortonderzoek.nl)  stuurt 
ons hier twee keer per jaar een rapport over. 
Hiermee kunnen wij de kwaliteit van ons 
eigen 
onderwijs 
verbeteren.  
 
Het NCO 
verzamelt ook 
informatie van scholen in heel Nederland om 
het onderwijs in het hele land te kunnen 
verbeteren en voor wetenschappelijk 
onderzoek. Zo werken we samen aan goed 
onderwijs, voor iedereen. 
 
Deze gegevens stuurt ons leerlingvolgsysteem 
beveiligd en AVG goedgekeurd door naar het 
CBS. Na de analyse worden deze gegevens 
vernietigd. 
 
Doordat scholen volgens de  
onderwijswetgeving de plicht hebben hun  
onderwijs te verbeteren, mogen scholen de 
daarvoor verzamelde niet-bijzondere 
persoonsgegevens delen met het CBS voor 
wetenschappelijk onderzoek en statistische 
doeleinden.  
 
Mocht u toch bezwaar hebben tegen het 
gebruik van de gegevens van uw eigen kind, 
dan kunt u dit laten weten bij de school. Wij 
zorgen er dan voor dat de gegevens van uw 
kind niet aan het CBS gestuurd worden. 
 

 
 
Kanjer groep 3 
Net als in de andere groepen, werken we ook 
in groep 3 met de Kanjermethode. De 
kinderen leren welk gedrag er bij welke kleur 
pet hoort en hoe je ervoor kan zorgen dat het 
voor iedereen (dus ook jezelf!) fijn is op 
school.  
Elke week doen we Kanjerspelletjes die 
gezellig 
zijn om 
samen te 
doen. We 
oefenen 
zo 
meteen 
om dit 
fijn met 
de witte pet te kunnen doen. Voor de 
vakantie deden we bijvoorbeeld een oefening 
om een papiertje tussen elkaars voorhoofd te 
houden (of tussen de bovenarm of oren) en 
zo voort te bewegen. Was nog best moeilijk! 
 
Voortgangsgesprekken 6 t/m 17 maart 
Volgende week starten we weer met de 
voortgangsgesprekken. U heeft voor de 
vakantie een mailtje ontvangen van 
Schoolgesprek, met daarin een inlogcode om 
in te schrijven voor deze gesprekken. Kijkt u 
even in uw spambox als u niets heeft 
gekregen?  
 
In dit voortgangsgesprek bespreken we het 
welbevinden en de brede, eigen ontwikkeling 
samen met uw kind. We bespreken wat er 
goed gaat en waar ontwikkeling mogelijk is, 
met input vanuit de ervaringen en 
bevindingen van uw kind, u als ouders en de 
leerkracht.    
 
Vanuit onze Hartelijkheid ‘We vragen het jou!’ 
willen we kinderen hierin een rol geven, 
serieus nemen en tegelijkertijd u een duidelijk 
beeld geven van de ontwikkeling van uw 
kind.   

http://www.nationaalcohortonderzoek.nl/


 

  

 
 
 
Heeft u nu al een vraag voor de leerkracht? 
Spaar uw vragen dan niet op voor dit 
voortgangsgesprek, anders komen we in 
tijdnood. Stel uw vraag nu al via de mail of bel 
naar school na schooltijd. Het e-mailadres van 
de juf kunt u in de schoolapp vinden bij ‘Ons 
team’. 
 
Tevredenheidspeiling (herinnering) 
Tot nu toe heeft 54% van de ouders deze 
peiling ingevuld. Heel fijn! We moeten echter 
nog 24 ouders/gezinnen méér hebben om bij 
de gewenste betrouwbaarheid te komen. Of 
nog 5 ouders! voor de minimale 
betrouwbaarheid. Dit gaat toch lukken?! 
 
Graag brengen we daarom de oproep tot het 
invullen van de peiling nogmaals onder uw 
aandacht.  
Op 23 november kreeg u een toegangscode 
per e-mail. Eén van de ouders heeft deze mail 
gekregen. Het kan ook zijn dat de mail in uw 
‘onbelangrijke’ of ‘ongewenste’ mailbox is 
gekomen. Als u zoekt op 
‘tevredenheidspeiling’ komt dit mailtje 
waarschijnlijk naar boven. Bedankt alvast!! 
 
BSO op afwijkende schooldagen 
Graag even uw aandacht voor het volgende. 
We merken dat BSO’s niet altijd op de hoogte 
zijn wanneer school eerder uit is vanwege een 
vakantie. Uw kind is hiervan helaas de dupe 
omdat het óf te vroeg, óf te laat opgehaald 
wordt en dan alleen en lang moet wachten op 
school. Wilt u hieraan denken? Alvast bedankt 
namens uw kind! 
 
Geplande activiteiten:  
zie ‘Jaarkalender’ op de schoolapp 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aanwezigheid administratie, intern 
begeleider en directie  
Administratie juf Jeanine: di 8:30 – 15:30, 
woe: 8:30 – 13:00 en do: 8:30 – 12:30 uur  
Intern begeleider (IB) Juf Mariska: di-do-vrij  
Directie juf Emmy: di-woe-do-vrij 


