
 

 

 

 
 
 
 

 

 
    

 
Brainport 
De samenleving verandert in een steeds hoger tempo, dat vraagt om onderwijs 
dat meebeweegt.  
De vaardigheden die van belang zijn voor het onderwijs in de 21ste eeuw, de 
zogenaamde 21ste Century Skills, dienen aan te sluiten bij de 
ontwikkelbehoeften van een kind. Ze dragen bij aan het ontwikkelen van een 
onderzoekende houding en bereiden hen voor op de (toekomstige) 
maatschappij. Zeker in onze Brainportregio. 

 
Op basisschool De Vendelier willen we hier zoveel mogelijk op anticiperen door onze kinderen kennis te laten maken 
met de skills die voortvloeien uit zaken zoals Wetenschap & Technologie, Creative/Design Thinking, Ondernemerschap, 
Programmeren en Onderzoekend & Ontwerpend Leren. 
Daarom zijn we al sinds enkele jaren bezig om bovenstaande een vaste plek binnen het onderwijsprogramma te 
geven.  
Dit doen we op een betekenisvolle manier door deze kennis en vaardigheden, zoals o.a. oplossend gericht denken, 
samenwerken, reflecteren, groepsdoorbrekend werken, presenteren, ICT-geletterdheid, analyseren, internationalisering, 
communiceren en experimenteren te integreren in ons reeds bestaande visie op onderwijs.  
Dit verhaal sluit naadloos aan op de pijlers van Brainport. 

 
Op bovenstaande gebieden gebeurde er de afgelopen jaren veel op onze school. Nu de school na 2 hectische jaren 
weer in een rustiger vaarwater zit, kunnen we gelukkig weer verder met deze ontwikkeling.  
Te denken valt aan de jaarlijkse samenwerking met Madscience, onderzoekend en ontwerpend leren middels o.a. 
TopOntdekkers en de KleuterUniversiteit, het werken met techniekopdrachten in het technieklokaal, inzet leskisten uit 
de Techniek Torens, deelname aan de Dutch Technology Week, samenwerking met bedrijven, Roboticalessen, 
groepsdoorbrekend werken van kinderen uit de bovenbouw met kinderen uit de onderbouw, proefjescircuits, aandacht 
voor Kunst & Cultuur, Rots & Water, ouderbetrokkenheid, ‘leren op maat’, eigenaarschap, First Lego League, PSV 
BrainportscholenChallenge, Engels vanaf groep 5, de Taalkansklas en HILEVEL, Ateliermiddagen, excursies en 
workshops, deelname Make-It Week en nog een tal aan andere activiteiten. (Van al deze activiteiten zijn er 
regelmatig foto’s te zien op onze Facebookpagina) 

 
Vandaar dat onze school op 31 mei een audit krijgt van Brainport en we ons hopelijk na deze dag een 
Brainportschool mogen noemen. Wij zijn daar in ieder geval klaar voor! 
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Nieuwsflits MR 
Op 12 april jl. Is de MR weer bij elkaar gekomen om te vergaderen.   
Het MT heeft toelichting gegeven over de begroting van 2022. De PMR heeft instemming gegeven over de organisatie 
met betrekking tot het formatieplan.  
Er komt een nieuw vierjarenplan voor De Vendelier waarmee we voldoen aan de inhouden van de strategische belofte 
van QliQ Primair Onderwijs.   
Zoals verder bekend gemaakt is er op de Stepekolk razendsnel onderwijsaanbod gekomen voor de kinderen uit 
Oekraïne. Het MT heeft ons geïnformeerd hoe dit zo snel tot stand is gekomen.  
Lieke Raaijmakers treedt als personeelslid toe tot de GMR van QliQ Primair Onderwijs.  
Op de website en in de Basisschoolapp is meer informatie terug te vinden over de MR. Heeft u suggesties voor of 
vragen aan de MR? Neem dan contact met ons op via mr@devendelier.nl 
 
Meer muziek in de klas 
Op de Vendelier staat muziek goed op de kaart, omdat muziek een belangrijke rol speelt in de 
(talent)ontwikkeling. Zo helpt muziek bij de concentratie en het vermogen om te leren luisteren. 
Muziek is ook gewoon leuk en draagt bij aan een fijne sfeer op school. De kinderen hebben drie 
jaar lang muziekles gehad vanuit een muziekplan dat door juf Caroline geschreven is. Onze school 
kreeg hiervoor van de instantie: "Meer muziek in de Klas" een behoorlijk geldbedrag dat alleen te 
besteden was voor muziek, om letterlijk meer muziek in de groepen te krijgen. Er was een 
samenwerkingsovereenkomst met harmonie Phileutonia en met het Kunstkwartier. Zo zijn er 
tijdens de atelierdagen muzikale workshops geweest met docenten van het Kunstkwartier. De 
kinderen konden o.a. kiezen uit: viool, slagwerk, gitaar en mondharmonica. Ook hebben alle 
kinderen drie jaar lang elke week muziekles gehad van juf Jonie en van juf Lia, allebei muziekvakleerkrachten met een 
conservatoriumachtergrond, die samenwerkten met harmonie Phileutonia. Daarnaast was er twee jaar lang de 
mogelijkheid om blokfluitlessen en blazerslessen na school te volgen. Een aantal groepen kregen onder schooltijd les in 
het spelen op een blaasinstrument, met als afsluiting een optreden in het gebouw van Phileutonia. Voor de groepen 8 
waren er tijdens het kamp slagwerkworkshops van Willem, die docent slagwerk is en ook verbonden is aan Phileutonia. 
De meesters en juffen kregen ook een aantal workshops met als thema muziek. Vanuit het geld dat beschikbaar was, 
werden ook nieuwe instrumenten gekocht zoals boomwhackers en kon de digitale muziekmethode 123-Zing  worden 
aangeschaft. 
Door Corona is echter een deel van de muzieklessen komen te vervallen. Gelukkig kunnen deze lessen na de 
meivakantie, door alle versoepelingen weer van start gaan. Zo zijn er binnenkort  blazerslessen voor de groepen 5 en 
6.  Deze lessen zullen worden gegeven door juf Jonie. Ook zijn er voor de laatste keer slagwerkworkshops gepland 
tijdens het kamp van de groepen 8.  
Daarnaast zijn er binnenkort leuke muziekworkshops en /of voorstellingen op onze school die verzorgd worden door 
docenten van het Kunstkwartier. 
 
 

Materialen en laptops voor de kinderen uit Oekraïne 
Afgelopen woensdag hebben een aantal kinderen van OBS 
Brandevoort allerlei materialen overhandigd aan de kinderen die 
momenteel onderwijs krijgen op de Stepekolk. Die waren natuurlijk blij 
met deze spullen. 
Daarnaast heeft een ICT bedrijf via De Vendelier, 10 nieuwe laptops 
geschonken aan de kinderen en de begeleiders om samen te gebruiken. 
Ook daarmee was men heel blij! Namens de Oekraïense kinderen, hun 
leerkrachten en begeleiders, bedankt! 
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Kledinginzameling 
Het is wederom tijd om door de kledingkasten te gaan voorjaarsopruiming. U kunt weer 
kleding inleveren. Ook bruikbaar, klein, speelgoed mag erbij.    
Onze tweede kledingactie is op  Woensdag 18 mei tussen 08.15 u. en 09.00u.  
U kunt de afgesloten zakken en afgesloten dozen op de locatie Schutsboom buiten de poort 
bij de hoofdingang plaatsen en op de Stepekolk bij de hoofdingang buiten van school 
neerzetten, 
waarna Cox Recycling alles mee zal nemen. Per kilo kleding ontvangt de Vendelier een kleine vergoeding. Deze vergoeding 
wordt aangewend voor speel- en spelmateriaal op school. 

 
Foto-impressie Koningsspelen 2022 
De Koningsspelen waren een groot succes! Het was fijn weer om te 
sporten en te bewegen. We willen iedereen die heeft begeleid nogmaals 
bedanken voor de ondersteuning. Mede dankzij jullie hebben we een fijne 
ochtend voor de kinderen kunnen organiseren! 
 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

Feestelijke boo(s)tcamptraining bij HC Mierlo voor 
Stichting Boost voor Joost!! 
( Joost is een oud-leerling van de Vendelier) 
Zet maar vast in de agenda: Woensdag 11 mei om 17.00 uur 
 
Hockeyclub Mierlo bestaat dit jaar 40 jaar en daarom zijn er tal van leuke activiteiten op en rond de velden 
georganiseerd. 
Op woensdag 11 mei wordt er op het hockeyveld voor alle basisschoolkinderen van de regio een superleuke 
bootcamptraining georganiseerd. Uiteraard voor de jongste-jeugd van HC Mierlo maar zeker ook voor al hun vriendjes, 
vriendinnetjes, klasgenootjes, broertjes, zusjes, buurjongens en meisjes, neefjes, nichtjes…. Iedereen is welkom. Je hoeft 
dus geen lid te zijn van HC Mierlo! 
Maar niet alleen kinderen, ook hun ouders, ooms, tantes, opa’s, oma’s… kom lekker allemaal mee. 
We hopen op zoveel mogelijk deelnemers! Deze bootcamp wordt georganiseerd om geld in te zamelen voor Stichting 
Boost voor Joost. Joost is een jongen die altijd bij HC Mierlo gehockeyd heeft, maar nu door een ongeluk in een 
rolstoel is beland. Om Joost een fijn thuis te kunnen geven, is er veel geld nodig. Hij kan dus letterlijk en figuurlijk een 
steun in de rug goed gebruiken.  
Wil je hier meer over lezen, kijk dan op www.boostvoorjoost.nl.  
Het zou fantastisch zijn als we een hockeyveld vol boo(s)tcampers kunnen krijgen. Niet alleen omdat het leuk en 
gezond is, maar juist ook voor Joost! 
De bootcamp kost 5 euro per deelnemer en dit bedrag gaat volledig naar Stichting Boost voor Joost. 
We gaan dan een uur lekker samen sporten op muziek en na afloop krijgen alle deelnemers ook nog een pannenkoek 
met ranja en een ijsje. Dus trommel iedereen die je kent op en kom lekker naar Hockeyclub Mierlo aan de 
Oudvensestraat 9 te Mierlo op woensdag 11 mei. 
Aanmelden en betalen ter plaatse, zorg dat je er rond 16.45u bent en neem 5 euro per deelnemer mee. 
Wil je meehelpen om dit evenement tot een succes te maken of heb je vragen, neem dan gerust contact op via 
hockey@boostvoorjoost.nl.  
We verheugen ons op een enorme opkomst! Suzanne & Hein Boumans, Hanneke Homminga, Esme Bakker en Jean-Paul 
Jetten 

http://www.boostvoorjoost.nl/
mailto:hockey@boostvoorjoost.nl


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


