
 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                 
 

 
Locatieverdeling en verhuizing 
Zoals eerder aangegeven gaan de huidige groepen 1/2/3/ van locatie 

Stepekolk na de zomervakantie verhuizen naar locatie Schutsboom. 

Dit betekent ook dat er keuzes gemaakt moeten worden omtrent de 

nieuwe groepssamenstelling. Na instemming van de MR zullen we u 

medio april informeren en is er zodoende tot aan de meivakantie 

voldoende ruimte om hierover nog met elkaar in gesprek te gaan. 

 
 

 

Aankondiging afscheid meneer Peter 
Na ruim 41 jaar in het onderwijs waarvan 8 jaar op de Vendelier gewerkt te hebben, heeft Peter besloten te gaan 
genieten van zijn prepensioen.  
Hij neemt per 1 mei afscheid. Ouders en kinderen waaraan Peter dit jaar structureel lesgaf zijn eerder deze week 
geïnformeerd. Peter nam echter ook veel interne vervangingen voor zijn rekening waardoor het merendeel van de 
kinderen op onze school wel eens les van hem heeft gehad. 
Het team zal op gepaste en coronaveilige manier afscheid van hem nemen. 
 

Verkiezingen medezeggenschapsraad (MR) 
Ook dit jaar zullen er in juni verkiezingen plaatsvinden en zijn wij op zoek naar twee 

enthousiaste, positief kritische ouders die onze medezeggenschapsraad willen versterken in 

het nieuwe schooljaar. Binnen de oudergeleding komen er twee plekken vrij. Dit omdat de 

zittingsperiode van Niels Schrama afloopt en de dochter van Tom Kemps onze school 

verlaat.   
Wat kunt u verwachten: 

- Acht á tien vergaderingen per jaar (avonduren). 

- Meedenken over beleid. 

- Invloed uitoefenen op beleid doormiddel van advies- of instemmingsrecht. 

Bij interesse kunt u zich, voor 12 april, aanmelden door een mail te sturen naar mr@devendelier.nl 

 

MR  
Op 16 maart j.l. heeft er weer een online MR vergadering plaatsgevonden. 
Bespreekpunten waren onder andere de wijziging in het locatiebeleid en het 
vervolg daarvan, het school-ontwikkelgesprek dat het MT met een delegatie 
van het CVB heeft gevoerd en de verkiezingen voor de oudergeleding die 
plaatsvinden. Ook de invulling van de werkdrukgelden is besproken. De volgende vergadering zal plaatsvinden op 
dinsdag 6 april.  
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Ouderpanel  
Op woensdag 31 maart staat het laatste ouderpanel van dit schooljaar gepland. Vanwege 
alle richtlijnen zal dit online, via Google Meet plaatsvinden. We starten om 8.40 uur. Zeker in 
deze tijd een mooie gelegenheid om betrokken te zijn bij zaken die op/rond school leven. 
Zeker nu we als school te maken krijgen met ingrijpende veranderingen. Wij waarderen jullie 
inbreng. Yvonne en Lieke zullen namens de school bij dit ouderpanel aanwezig zijn. Ouders 
die willen deelnemen kunnen dit kenbaar maken d.m.v. een mail aan l.raaijmakers@devendelier.nl  
Op dinsdag 30 maart ontvangen deze ouders een inlogcode. Wij kijken uit naar jullie online aanwezigheid! 
 

Verslaglegging Cito 

De afgelopen periode zijn er Cito - toetsen afgenomen op school. Na een periode van 
thuiswerken een moment om te evalueren. Een moment om te kijken hoe kinderen gegroeid 
zijn.  
Van 29 maart t/m 9 april vinden de ouder/kind gesprekken plaats. Vanaf 12 april worden in het 
ouderportaal de CITO scores zichtbaar. Omdat we deze scores van een juiste toelichting willen 
voorzien zullen we tijdens de ouder/kind gesprekken de scores en grafieken kort toelichten. 
In sommige gevallen kan de leerkracht het wenselijk vinden het gesprek alleen met ouders te 
voeren, dus zonder de leerling. Wanneer dit van toepassing is krijgt u hierover bericht van de leerkracht.  
Op 12 april krijgen alle kinderen van de groepen 3 t/m 7 hun verslagmap mee naar huis met daarin de scores en 
grafieken en een toelichting. De groepen 8 bereiden zich voor op de eindtoets dus zij hebben geen mediotoetsen 
gemaakt. 
 

Open podium 

Vanwege de huidige corona maatregelen moeten alle activiteiten zoveel mogelijk in de eigen groep plaatsvinden. 
Vandaar dat het open podium vandaag op de Schutsboom is komen te vervallen en er volgende week op de 
Stepekolk ook geen open podium zal zijn.  
 

Zwerfkeien 

Met groep 7B hebben we zwerfkeien beschilderd. Doel: Leg de steen ergens in de buurt van de school. Als iemand 
hem vindt, kan die hem weer op een andere plek neerleggen. Wie weet waar de stenen dan over een aantal weken 
liggen! 
Nu in de Coronatijd gaan er veel mensen wandelen. Hoe leuk als je allemaal vrolijke stenen tegenkomt? 
Vind je een steen? Maak dan een foto en stuur hem naar r.duijkers@devendelier.nl. 
Veel 'zoekplezier'! 

 
 
 
 
 

 


