
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 

 
 
  
 
Informatieavond aanpassing locatiebeleid 
Gisterenavond was onze primeur omtrent een bijeenkomst via Google Meet op schoolniveau. 
Fijn dat er zoveel ouders hun betrokkenheid hebben getoond door in te loggen en/of mee in gesprek te gaan. Het 
doel van deze bijeenkomst was om ouders te informeren omtrent een belangrijke wijziging waarin we tevens de 
gelegenheid gaven om hierover met ons in gesprek te gaan. Daarnaast is er ook toegelicht hoe we in dit proces te 
werk zijn gegaan door het team en de MR erbij te betrekken. 
Voor de mensen die niet de mogelijkheid hadden om in te loggen, zetten we hieronder de gedeelde informatie nog 
eens op een rijtje: 

 
Opening en achtergrond door Yvonne (directeur) 
Leerlingprognoses; het aantal jonge kinderen loopt steeds meer terug. Deze trend is al langer zichtbaar binnen de 
wijk, niet uniek voor de Vendelier en al langer tijd een onderwerp van gesprek binnen het Team en de MR. Over 
ongeveer 4 jaar zitten we rond de 400 leerlingen. Een aantal waarop we stabiel denken te blijven en de hoofdlocatie 
ook op berekend is. Wanneer het aantal leerlingen minder wordt, is er ook minder formatie beschikbaar en is het 
financieel niet mogelijk om op eenzelfde wijze als voorheen door te gaan. We hebben afgelopen jaren daar ook al op 
geanticipeerd zoals het verminderen van groepen of het formeren van een combinatiegroep. Je probeert steeds de 
juiste keuzes te maken. Als MT hebben we actie ondernomen. Denk aan het opvragen van diverse prognoses, 
bestudering van de financiën en de situatie bespreken met het team, MR en het College van Bestuur. Op basis van 
alle gegevens en de ontvangen feedback heeft het MT in december een aantal scenariovoorstellen gedaan en deze 
aan de MR voorgelegd met de vraag om advies uit te brengen. 

Toelichting en werkwijze door Tom (voorzitter MR) 

In het geval van wijziging van beleid, in dit geval het locatiebeleid, heeft de MR adviesrecht over voorgenomen 

besluiten van het MT. In het geval van het locatiebeleid is met name aan de oudergeleding van de MR gevraagd om 

advies. 

In december 2020 is er op verzoek van het MT een extra MR-vergadering geweest. Bij deze vergadering zijn de 

verschillende mogelijke toekomstscenario’s door het MT toegelicht. Op basis van de bij die bijeenkomst verkregen 

informatie heeft de MR een advies uitgebracht aan het MT. Bij de overwegingen is rekening gehouden met de 

belangen van de kinderen, ouders, leerkrachten en school. 

Het MR-advies is geweest om in één keer een grote aanpassing in het locatiebeleid te doen in plaats van gefaseerd 

over verschillende jaren kleinere aanpassingen. De MR is van mening dat dat op de lange termijn voor alle partijen 

zowel kinderen en ouders, als de leerkrachten en school het beste is. 
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Conclusie: 

De directie heeft het advies van de MR overgenomen en met het team gedeeld. Zij staan achter de keuze en dit 

betekent concreet vanaf volgend schooljaar: 

· Geen instroom van 4-jarigen en geen groep 1 t/m 4 meer op locatie Stepekolk. 

· 3 of 4 groepen 1-2 op locatie Schutsboom. 

· De huidige groep 2-3 wordt opgesplitst en verdeeld naar 2 homogene groepen 3 van ongeveer 27 lln. en 2 

homogene groepen 4 van ongeveer 19 kinderen. 

· Dat alleen nog de groepen 5/6/7 & 8 op locatie Stepekolk zijn gehuisvest en zij mettertijd het gebouw 

“uitgroeien”. 

· Er gekeken wordt naar andere bezettingsmogelijkheden voor het gebouw aan de Stepekolk. 

Natuurlijk gaan de leerkrachten die uw kinderen kennen zorgvuldig te werk om de kinderen goed te verdelen. Dit 

duurt nog even en daar wordt u t.z.t. goed over geïnformeerd. 

Vervolgens zijn we met ouders in een 2e ronde in diverse subgroepen via Google Meet in gesprek gegaan. In deze 

gesprekken zijn eerste reacties verwoord, zijn er vragen gesteld en adviezen gegeven. Deze willen we graag 

globaal in willekeurige volgorde met u delen. 

· Blijven de groep 1 kinderen van de huidige groepen 1-2 bij elkaar? 

· Blijven deze kinderen bij de huidige leerkrachten? 

· Blijven de leerkrachten van de huidige groep 1 kinderen van de groep 1-2 op de Stepekolk, ook dezelfde 

leerkrachten voor deze kinderen voor het volgende schooljaar? 

· Zijn er maximale aantallen voor de groepen 1-2? 

· Hoe worden de groepen 4 samengesteld? Worden alle kinderen weer opnieuw ingedeeld of worden er een 

aantal kinderen toegevoegd aan een bestaande groep? 

· Houden jullie rekening met vriendjes, vriendinnetjes? 

· Worden de ouders ook betrokken bij deze indeling? 

· Breng ouders van de nieuw te vormen groepen 4 met elkaar in contact. Er liggen volop kansen om in goed 

overleg, 2 groepen 4 te vormen. 

· Maak het mogelijk dat de kinderen die van de Stepekolk naar de Schutsboom gaan, het gebouw alvast leren 

kennen en ze ook kinderen van de Schutsboom kunnen ontmoeten. 

· Kunnen jullie garanderen dat de huidige groep 2 kinderen van de huidige groep 2-3 op de Stepekolk in ieder 

geval bij elkaar blijven? 

· Hoe zorgen jullie ervoor dat zowel de kinderen als de leerkrachten van de groepen 5 t/m 8 op de Stepekolk 

zich comfortabel blijven voelen na deze wijziging? 

· Is het een idee om alle groepen 7 en 8 van beide locaties op de Stepekolk te plaatsen? 

· Is er nagedacht over het bieden van ruimte en tijd voor ouders die op beide locaties de kinderen op moeten 

halen? 

· Is er een mogelijkheid dat er een verkeersbrigade wordt ingesteld om de oversteek bij de Brandevoortse 

Dreef veiliger te maken? 

· Is er nagedacht over de verkeersveiligheid als het drukker gaat worden bij het schoolgebouw aan de 

Schutsboom? 

· Wanneer en hoe worden de kinderen geïnformeerd. Wat is daarbij de rol van ouders? 

· Fijn dat de school dit bericht vroegtijdig heeft gedeeld en ouders betrokken laat zijn in het proces. 

Zoals we in de eerdere brief hebben genoemd willen we de komende maanden gebruiken om de 

vragen/opmerkingen en adviezen verdere aandacht te geven en zodoende de overgang van de groepen die de 



 

Stepekolk gaan verlaten en de vormgeving van de groepen op de Schutsboom, zo goed mogelijk te laten 

verlopen. 

Wanneer u het op prijs stelt om omtrent dit onderwerp individueel met ons in gesprek te gaan, dan plannen we 

graag een afspraak met de leerkracht en/of de directie. 

Beslisboom 
De meest actuele versie ( 12- 02 -2021 ) van de beslisboom staat sinds in de schoolapp en op de website.  Hiermee 

kunt u bepalen of een (verkouden) kind wel of niet naar school mag. 

 

Topontdekkers, thema Beestenbende 

 
Op dit moment wordt bij alle groepen gewerkt rondom het thema Beestenbende.  
Het nieuwe thema is gezamenlijk gestart met een ludiek filmpje voor de leerlingen door meneer Mark en meneer 
Rob.  
We hebben hiermee een start gemaakt met de implementatie van onze nieuwe methode Topontdekkers. 
Topontdekkers is een thematische zaakvakmethode voor de groepen 1 t/m 8 waarbinnen meerdere vakgebieden 
aan bod komen. Leerlingen leren zichzelf kennen en ontdekken de wereld. Hierbij wordt thematisch onderwijs 
gecombineerd met leuke werkvormen waardoor de leerlingen tot nieuwe inzichten komen en zij nieuwe 
vaardigheden ontwikkelen. Dit sluit daarom goed aan bij de manier van werken 
zoals wij dat op De Vendelier al jaren doen. Onderwijs waarbij ondernemen, 
onderzoeken en ontwerpen de 3 uitgangspunten zijn en hiermee tevens aansluit 
bij ons als een aspirant Brainportschool. Vanaf de groepen 4 zal Topontdekkers 
structureel ingezet worden voor de zaakvakken. In de groepen 1 t/m 3 wordt 
Topontdekkers als middel ingezet naast de Kleuteruniversiteit. Tijdens de 
implementatie zal het aantal thema’s geleidelijk aan uitgebreid worden tot 6 
thema’s per schooljaar. Deze thema’s bevatten onderwerpen uit de vakken 
geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek.  
 

Voorstellen studenten 2e semester 
Joep Knapen groep 1-2B  
Hallo! Mijn naam is Joep Knapen, ik ben een tweedejaars student op Hogeschool de Kempel. Ik ben 
19 jaar oud en woon ook in Brandevoort. Het vorig half jaar was ik te vinden op de locatie Stepekolk 
en nu mag ik kennis gaan maken met de locatie Schutsboom. Ik ben 22 februari bij Madelein en 
Carolien in groep 1-2B als stagiair gestart en ben standaard aanwezig op de dinsdagen met 2x een 
stageweek verspreid over het komende half jaar. Hier heb ik super veel zin in! Ik hoop het onderwijs 
goed te mogen ondersteunen en kijk er naar uit om veel nieuwe kinderen te mogen leren kennen. 
Hopelijk tot gauw! 
 

 
Bram Smulders groep 2-3 
Hallo allemaal, ik ben Bram Smulders, 20 jaar oud en momenteel loop ik stage in groep 2/3 bij 
basisschool de Vendelier. Ik ben een tweedejaarsstudent op Hogeschool de Kempel. Ik heb gekozen 
om deze opleiding te doen omdat ik het leuk vind om met kinderen om te gaan en de kinderen iets 
te leren. Ik ben een rustige, sociale jongen die met iedereen het beste voor heeft. Ik hoop op 
basisschool de Vendelier veel te kunnen leren zodat ik mijn droom waar kan maken, leraar worden. 
Ik sta altijd open voor vragen of opmerkingen en ondanks deze bizarre tijd hoop ik er een mooi 
halfjaar van te maken. 

 



 

Joelle Frijters groep 8C 
Ik ben Joëlle Frijters en ik ben 20 jaar oud. Ik woon met mijn ouders en zusje in Brandevoort dus ik 
kan gelukkig met de fiets naar school. Ik ben nu derdejaars student aan Hogeschool de Kempel. Na 
de carnavalsvakantie gaat mijn tweede stage beginnen in groep 8 bij Mayke en Esther. Mijn eerste 
stage heb ik afgerond bij Helmi in groep 3. Ik ben op de maandagen en woensdagen aanwezig in de 
klas. Ik heb er erg veel zin in!! 
 
 

 
Noah van Hoof groep 1-2C 
Mijn naam is Noah van Hoof, ik ben 19 jaar en studeer aan Hogeschool de Kempel.  Het komende 
halfjaar loop ik stage in groep 1-2C. Middels dit bericht wil ik mezelf aan u voorstellen. Ik ben woon- 
en werkachtig in Brandevoort, daarnaast voetbal ik ook bij de lokale vereniging. Mijn interesses 
variëren van muziek tot wereldgeschiedenis. Ondanks deze vreemde tijden, kijk ik er naar uit om er 
een leuke en leerzame periode van te maken.  
 

 
Lars Risseeuw groep 7C 
Jammer genoeg kan ik vele van jullie nu niet zien i.v.m. het coronavirus, dus wil ik via dit bericht 
toch nog een beetje kennis maken met iedereen.Ik ben Lars Risseeuw, een 3de jaars student op 
hogeschool de Kempel.Ik loop op dit moment stage in de groep 7 van Laura Kandelaars en hoop 
hier veel te gaan leren.Vorig semester heb ik ook al stage gelopen op de Vendelier, toen liep ik 
stage in de groep van Madelein (1/2). Hier ben ik heel wat te weten gekomen over het jonge kind. 
Ik hoop dat ik deze periode nog veel kan leren en dat ik misschien ook nog in het echt kennis met          
jullie kan maken. 
 
 
Loes Verberne groep 1-2A 
Ik ben Loes Verberne en ik ben 17 jaar oud. 
Ik volg de opleiding onderwijsassistent, en hiervoor mag ik stage lopen in groep 1/2. 
Ik heb mijn basisschoolperiode met veel plezier op deze school doorgebracht, en ik vind het 
daarom ook heel erg leuk dat ik hier stage mag gaan lopen. In mijn vrije tijd ben ik veel te vinden in 
het zwembad, ik doe aan wedstrijdzwemmen en synchroonzwemmen. Ook geef ik op de 
zaterdagen zwemles, ik help kinderen bij de eerste stap om ze watervrij te maken. Ik ben iemand 
die veel om anderen geeft en ik ben dan ook graag omringd met  mensen. ik geniet er extra van 
om bij kinderen te zijn en ik wil graag helpen in de ontwikkeling! 

 
 
Laura Vogels groep 5B/6C 
Mijn naam is Laura Vogels. Ik ben 19 jaar en 3e jaars onderwijsassistent student op het ROC ter 
AA. 
Ik loop stage in groep 6c bij Marloes vanaf het begin van het schooljaar. Eind maart ga ik naar de 
groep van Pam om daar af te studeren.  
Ik vind het leuk om kinderen te helpen en kinderen te zien groeien in hun vaardigheden. 
Ik woon in Helmond, Brandevoort. 
Mijn hobby’s zijn fotografie, fitness en uitgaan met vriendinnen. 
Na deze studie wil ik graag op Hbo verder gaan studeren op het fontys (pedagogiek). 
 

 
Floor de Rooij groep 4B 
Ik ben Floor de Rooij, 18 jaar oud en ik loop stage hier op De Vendelier. Ik zit in mijn eerst jaar van de opleiding 
Onderwijsassistenten (MBO niveau 4). Ik volg de opleiding op het ROC Ter AA in Helmond en dit doe ik met veel 
plezier. Voor nu vind ik alleen onderwijsassistenten erg leuk, maar ik twijfel ook om door te studeren op de Pabo 



 

om dus echt voor de klas te kunnen staan later. Het werken met kinderen die belemmeringen hebben lijkt me ook 
echt leuk, dus ik hoop er tijdens mijn stages achter te komen wat ik uiteindelijk echt ga doen.  Ik heb gekozen om 
mijn stage te volgen op De Vendelier, omdat ik hier zelf 9 jaar heb gezeten en hier toen echt een super leuke tijd 
heb gehad. Als ik nu terug denk was mijn tijd op de basisschool echt de beste tijd van mijn leven, dus ik hoop dat ik 
de kinderen nu mee kan geven om echt te genieten van deze tijd. Ik loop stage in groep 4B bij juffrouw Jessica, zij is 
een super goede juf en ik weet dat ik veel van haar ga leren tijdens mijn stage. De klas is ook erg leuk en de 
leeftijdscategorie vind ik erg fijn om mee te werken. Ik hoop op een fijne en leerzame tijd hier.   

Straatvoetbal on Tour 
Beste voetballers, voetbalsters, leiders en leidsters, 
Helaas ging het de afgelopen twee keer niet door, maar we komen voor dit jaar met een speciale editie! 
We gaan “on tour” door de gemeente Helmond en bezoeken maar liefst 6 sportparken. Daar spelen we 
een 2vs2 toernooi op de kunstgrasvelden, waarbij er van elke locatie twee teams per leeftijdscategorie 
door kunnen stromen naar de Helmondse finale op 17 of 18 juli! 

Elk team mag met minimaal twee spelers en maximaal 3 spelers deelnemen. Je mag dus één wisselspeler opgeven. 
Je kunt je team opgeven voor één locatie op één datum. Deelname is dus éénmalig en kan niet op meerdere locaties 
of data. Alle informatie kun je ook teruglezen op www.jibbplus.nl/straatvoetbal. 
Inschrijven kan ook via deze website en kan vanaf maandag 8 maart! 
  
We bezoeken op de volgende data de volgende locaties. 

Stiphout Vooruit 4-mei Jongens 

SV Brandevoort 5-mei Jongens 

RKSV Mierlo Hout 6-mei Jongens en meiden 

VV Bruheze 10-mei Jongens 

Rood-Wit 62 11-mei Jongens 

SV de Braak 12-mei Jongens en meiden 

  
Check snel de website en schrijf je team in! 
 Belangrijk! Indien u deel gaat nemen aan het straatvoetbaltoernooi gaat u namens het gehele team en begeleiding 
akkoord met de algemene voorwaarden van Jibb+. 
 https://jibbplus.nl/algemene-voorwaarden/ 
 
Met sportieve groet, 
Organisatie Straatvoetbal on Tour Helmond 
Jibb+ 
Facebook: Straatvoetbal Helmond 
Instagram: straatvoetbalhelmond 
Straatvoetbal@jibbplus.nl 
www.jibbplus.nl/straatvoetbal 
 
Bijlagen 
Straatvoetbal on tour 
GGD cursus waarde(n) vol communiceren met je kind 
 

http://www.jibbplus.nl/straatvoetbal
https://jibbplus.nl/algemene-voorwaarden/
mailto:Straatvoetbal@jibbplus.nl
http://www.jibbplus.nl/straatvoetbal


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

Cursus Waarde(n)vol Communiceren met je Kind  

 Communiceren kun je leren  

In de slaapkamer van je kind ontstaat een grondkast, de telefoon is als een navelstreng 

verbonden met je puber en je peuter van twee zegt nee!  



 

Hoe communiceer jij met je kind(eren)? Komt jouw boodschap naar je kind over zoals jij die 

bedoeld had? En hoe goed luisteren jullie nu echt naar elkaar?   

In deze interactieve cursus krijgen ouders/verzorgers handvatten om de eindeloze uitdagingen 

van het opvoeden aan te kunnen. In 5 lessen van 2 uur worden de basisprincipes van het 

communiceren met het kind uiteengezet. Je leert zo luisteren dat je kind zich begrepen voelt, zo 

praten dat jij ook begrepen wordt, zo conflicten oplossen zodat niemand verliest en zo 

afspraken maken dat iedereen zich eraan houdt.   

Enkele uitspraken van deelnemers:  

• Ik dacht dat ik al actief luisterde maar ben erachter gekomen dat dit veel beter kan  

• Meteen resultaat!  

• Fijne lessen, goede communicatie met een mix van theorie, praktijkvoorbeelden en humor!  

• Meegaan met de gevoelens van je kind in plaats van met oplossingen te komen. Laat het 

kind zelf de oplossing bedenken.  

• Verschil tussen jongens & meisjes: dat had ik eerder moeten weten!  

• Eyeopener!  

 

Voor wie  

Deze cursus is bedoeld voor ouders/verzorgers met kinderen tussen 2 en 18 jaar. Inwoners van 

Helmond kunnen in verband met een subsidieregeling van deze gemeente gratis deelnemen.  

Wanneer  

Maandag 22 maart 2021 van 20:00 - 22:00 uur (22-3, 29-3, 12-4, 19-4 en 26-4)  

Dinsdag 18 mei 2021 van 20:00 – 22:00 uur (18-5, 25-5, 1-6, 8-6, 15-6) Het betreft 

een online cursus via MS-teams  

Aanmelden  

Meldt je aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost: 

https://jgz.ggdbzo.nl/cursussen/waardenvol-communiceren/  

Of maak gebruik van deze link: Waarde(n)vol communiceren - JGZ BZO (ggdbzo.nl)  

Informatie?  

Voor meer informatie over Waardenvol communiceren met Kinderen stuur een mail naar GGD 

BZO: secretariaat-jeugdgezondheid@ggdbzo.nl of naar Suzan van Lieshout – Ubbink:  

suzan@sterkgesprek.nl. Bezoek ook de website van Sterk! in Gesprek  
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