
 

 

 

 
 
 
 

 

 
Groepsverdeling en bezetting schooljaar 2022-2023 
Bij dit Vaandel ontvangt u een bijlage met de groepsverdeling, groepsbezetting en een overzicht van de uitvoering 
van overige taken en/of functies met betrekking tot het nieuwe schooljaar. De ouders/verzorgers van de nieuwe 
groepen 3 ontvangen de leerlingenlijsten vandaag op papier.  
 

Vanuit de schoolopleiders 
In de afgelopen jaren heeft de Vendelier mooie ontwikkelingen doorgemaakt in het kader van studenten opleiden en 
begeleiden binnen de school. Met elkaar leggen we de verbinding tussen het opleiden, leren in de praktijk en 
theorie. Daarin staat eigenaarschap en het leerproces van de student centraal. De student is leading. Denk aan het 
eigen overdrachtsgesprek plannen met de mentoren of bij elkaar in de klas kijken. De studenten volgen onder 
begeleiding van de schoolopleiders intervisie en wisselen kennis en ervaringen uit. Ook is de Vendelier aangesloten 
bij een bovenschools netwerk en onderhouden we als opleidingsschool nauwe banden met o.a.  de andere 
Qliqscholen, de Kempel, ROC en Summa college. Wij zijn er trots op dat we zoveel enthousiaste collega’s in huis 
hebben om deze studenten te begeleiden. De mentorspecialisatie wordt geregeld gevold door collega’s van de 
Vendelier. Goede begeleiding doet ertoe om onze toekomstige collega’s op te leiden! Aankomend schooljaar mogen 
we weer een mooie groep studenten verwelkomen en begeleiden op de Vendelier.  We verwelkomen o.a. 3 
studenten die komend schooljaar afstuderen op onze school. Eén daarvan stelt zich hieronder alvast aan u voor.  
 
Hallo allemaal,  
Via deze weg wil ik graag even van de gelegenheid gebruik maken om me aan u voor 
te stellen. Mijn naam is Vera van Gerven en ik ben 24 jaar. Ik ben pabostudent aan 
hogeschool de Kempel. Tijdens mijn eerste studiejaar heb ik al stage mogen lopen op 
de Vendelier. Toen mocht ik kennismaken met de kleutergroep en met groep 8. Ik heb 
het toen erg naar mijn zin gehad. Vandaar dat ik dus erg blij was toen ik hoorde dat ik 
na de zomervakantie bij jullie op school terug mag komen. Dan begint namelijk de 
afstudeerfase van mijn opleiding. Gedurende het komende schooljaar zal ik op de 
maandag en dinsdag aanwezig zijn in groep 3B bij Helmi en Ingrid. Ik heb er alvast erg 
veel zin in! Alvast een hele fijne vakantie en tot in het volgende schooljaar!   
Groetjes,  
Vera van Gerven  
  

Schoolreis 
In aanvulling op de informatie in het vorige Vaandel nog het volgende: 
- Net als bij de groepen 1-2 hoeven ook de groepen 3-4 geen fruit mee te nemen die dag, hier wordt voor gezorgd. 
- De Kinderopvangorganisaties Dik Trom en Villa Vrolijk zijn op de hoogte van de tijden in verband met 
  eventuele voor- en naschoolse opvang. Indien uw kind(eren) door een andere organisatie dan de  
  genoemde wordt(worden)opgevangen, geeft u dan de tijden zelf even door a.u.b. 
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Basisschoolapp 
In onze app vindt u ook de tegel "jaarkalender".  
Links in de hoek bij de streepjes (als u de tijdlijn aan heeft staan) kunt u kiezen voor de 
jaarkalender. 
Hier vindt u schoolactiviteiten en vrije dagen. Volgend jaar zal dit uitgebreid worden met groep-specifieke 
activiteiten. Hierover later meer. Wanneer u klikt op een bepaalde activiteit is er de mogelijkheid om deze toe te 
voegen aan de eigen digitale agenda.   

 
Uitnodiging  
Enkele weken geleden is de Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia 
gestart met muzieklessen op de Vendelier. 
Muziekdocente Jonie Pijpers is met de leerlingen uit de groepen 5 en 6 
een blazersklas begonnen. Eerst  hebben de kinderen kennis gemaakt  
met de verschillende blaasinstrumenten en nu zijn ze op school druk aan het oefenen met een instrument dat ze 
zelf mochten uitkiezen.  
Op  28 juni om 18:30 uur tot 19:15 uur,  zullen zij in het Harmoniegebouw van Phileutonia aan iedereen die dat wil, 
laten horen en zien wat ze  geleerd hebben samen met het Philbee- orkest.   
Dat we daarvan onder de indruk zullen zijn, staat nu al vast!  Het plezier om samen muziek te maken stralen de 
kinderen uit en het is extra spannend om in het Harmoniegebouw op te treden.  We nodigen de ouders, opa’s en 
oma’s broertjes en zusjes van de kinderen van de groepen 5 en 6 hier graag voor uit. De kinderen worden verwacht 
om 18.15 uur en na afloop is er ranja met iets lekkers. 
 
Samen muziek maken is leuk! 
Het Phileutoniagebouw ligt in het centrum van Helmond aan de Kanaaldijk,  
tegenover het gebouw van de Vlisco.  
 

Nieuws vanuit het samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO,  Het Oudersteunpunt 

Het Oudersteunpunt is een ondersteuningsplatform van, voor en door ouders. Het biedt ouders digitale en 
praktische informatie en ondersteuning op het gebied van opvoeden, ontwikkeling en (passend) onderwijs. Het is 
een onderdeel van het samenwerkingsverband Helmond Peelland PO.  
Alle samenwerkingsverbanden hebben in oktober 2020 de opdracht gekregen van toenmalig Minister van Onderwijs, 
Arie Slob om een oudersteunpunt in te richten. 
Vanuit de OPR (ondersteuningsplanraad) van ons samenwerkingsverband is een werkgroep opgericht om het 
oudersteunpunt te ontwikkelen. Dit heeft geresulteerd in een informatieve website, waar ouders antwoord vinden 
op allerlei soorten vragen die ze kunnen hebben op het gebied van onderwijs en opvoeding. Ook geeft de website 
voorlichting en adviezen, zoals bv. tips om je als ouder goed voor te bereiden op een gesprek met professionals. Dit 
alles met als doel om ouders op een goede manier te informeren en de communicatie tussen ouders en school en/of 
zorg soepel te laten verlopen.  
De informatie op de website van het oudersteunpunt is verdeeld in vier categorieën: 
• Baby’s en peuters 
  • Basisonderwijs 
  • Speciaal (basis) onderwijs 
               • De stap naar het voortgezet onderwijs 
Nieuws en wetenswaardigheden rondom de thema's opvoeding en (passend) onderwijs worden gepubliceerd in de 
nieuwsrubriek. In de rubriek ‘Onze activiteiten’ worden activiteiten in de regio vermeld die betrekking hebben op 
een specifiek onderwerp op het gebied van opvoeding en (passend) onderwijs.  
De informatie op de website is ook beschikbaar in andere talen.  
Het oudersteunpunt heeft drie belangrijke doelen:   
Het informeren van ouders via de website, de Nieuwsbrief, social media en door het organiseren van 
informatieavonden. 
Het ondersteunen van ouders door vragen te beantwoorden, met ze mee te denken of ze op het juiste spoor te 
zetten in hun zoektocht naar passende ondersteuning. 
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Het signaleren van ervaringen en zorgen die ouders hebben op het gebied van (passend) onderwijs en opvoeding en 
het in kaart brengen van verbeterpunten en thema's waar ouders graag meer aandacht voor willen hebben. 
 
 

 


