
 

 

 

 
 
 
 

 

 
Vanuit de expertgroep ouders 
Digitaal portfolio 
Het afgelopen jaar zijn wij bezig geweest met het onderzoeken naar de mogelijkheden van een digitaal portfolio op de 
Vendelier. Wij zijn van mening dat je op deze manier de ontwikkeling van de kinderen kan visualiseren en de kinderen 
een beter inzicht krijgen in hun eigen ontwikkeling. De kinderen ontwikkelen eigenaarschap door te werken aan hun 
eigen talenten en leerdoelen. Daarnaast past een digitale vorm van verslaglegging helemaal bij deze tijd. We hebben 
gekozen om te gaan werken met MijnRapportfolio. Zoals de naam al zegt is MijnRapportfolio een combinatie van een 
digitaal rapport en een digitaal portfolio. Volgend schooljaar zullen we het portfolio geleidelijk aan gaan 
implementeren. We zullen u dan meenemen in de verdere ontwikkelingen/aanpassingen.  
De gesprekscyclus (ouder-kindgesprekken, oudergesprekken en spreekuur) zal door deze ontwikkelingen aangepast 
worden.  

 
Informatiemarkt 
In het nieuwe schooljaar, woensdagavond 14 september, zal de informatiemarkt plaats vinden op onze school. Tijdens 
deze avond kunt u in de klas kennismaken met de nieuwe leerkracht van uw kind(eren). In de aula vindt er een 
informatiemarkt plaats. U moet dan denken aan verschillende kraampjes waarbij u informatie kunt verkrijgen over bijv. 
Rots & Water, High level, Brainport, 123 zing, intern begeleiding, MR, OR enz. Wij kijken er naar uit om jullie op een 
informele manier te ontmoeten. Noteer deze datum alvast in uw agenda.  
 
‘t Vaandel 
Onze wekelijkse nieuwsbrief 't Vaandel staat iedere week boordevol informatie omtrent activiteiten en ontwikkelingen. 
Het is een bewuste keuze om zo min mogelijk reminders te sturen. Dit om het aantal berichten naar u als ouder te 
beperken en 't Vaandel een belangrijk, en eerste communicatiemiddel te maken. Ook herhalen we niet alles in 't 
Vaandel om het zo beperkt mogelijk te houden. 
Een vriendelijk verzoek dus om activiteiten die voor uw kind van belang zijn in de eigen agenda te noteren.  

 
Brainport/Buddytraject Stichting HiTech Helmond- De Peel 
Zoals we regelmatig communiceren is onze school erg actief op diverse gebieden die met Onderzoekend & 
Ontwerpend leren, 21st Century Skills en Wetenschap & Technologie maken hebben. Dit passende bij de pijlers van 
onze bij de Brainportregio. 

 
Eén van deze activiteiten is het Buddytraject. De leerkracht met zijn groep en het bedrijf (de buddy) ontwikkelen 
samen het lesprogramma. Dit lesprogramma bestaat bijvoorbeeld uit een bedrijfsbezoek, gastles, leskist, opdracht, 
filmpje of een combinatie van allemaal. Het ontwikkelde materiaal wordt breed ingezet.  

 
Groep 6B is samen met T&T Hardmetaal druk doende om iets leuks en leerzaams in elkaar te zetten.  
Aan de vooravond van de Dutch Technology Week op vrijdag 10 juni zullen we dit gaan presenteren. 

 
De Stichting HiTech Helmond de Peel maakt zich sterkt voor techniekpromotie bij de jeugd. Deze (veelal technische) 
bedrijven merken dat het belangrijk is om kinderen al op jonge leeftijd te laten kennismaken met techniek, zodat ze 
daar bij een latere studiekeuze eerder (ook) voor open staan. Een voorbeeld van de techniekpromotie is Hotspot. Op de 
Hotspot presenteren een stuk of 25 bedrijven zich aan de basisschooljeugd.  De kinderen kunnen tijdens deze dag 
allerlei technische proefjes doen en leren over de manieren waarop techniek een rol speelt bij de bedrijven in de 
omgeving. 
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Hieronder een linkje naar de aftermovie.  
Het geeft een aardig beeld van de leuke activiteiten  
die kinderen die dag zelf mogen doen. Heb je zaterdag 11 juni tijd, dan is het echt een aanrader om even langs te 
komen bij Formula Air en Van Thiel United. Entree is gratis. 
https://youtu.be/GHCDDbEWu2k 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vakantierooster, vrije dagen en studiedagen schooljaar 2022-2023   
Het vakantierooster voor het volgende schooljaar is inmiddels voor QliQ vastgesteld door de GMR en afgestemd met 
onze MR.  De afstemming met de MR voor de studiedagen heeft inmiddels ook plaatsgevonden. 
   
Herfstvakantie   : ma. 24 okt. 2022 t/m vr. 28 oktober 2022 
Vrije dag   : vr.   23 dec. 2022 
Kerstvakantie   : ma. 26 dec. 2022 t/m vr. 06 jan. 2023 
Voorjaarsvakantie  : ma. 20 febr. 2023 t/m vr. 24 febr. 2023   
2e Paasdag     : ma. 10 apr.2023   
Meivakantie   : ma  24 apr. 2023 t/m vr. 05 mei 2023   
Koningsdag    : do. 27 apr.  2023 ( Valt in de meivakantie)   
Hemelvaart   : do. 18 mei 2023 en vr. 19 mei 2023  
2e Pinksterdag   : ma. 29 mei 2023   
Zomervakantie   : ma. 17 jul. 2023 t/m vr.01 sept. 2023 

 

Studiedagen:   : woe. 19 okt.  2022 
                                              di.     06 dec.  2022 
                                              woe. 08 febr. 2023 
                                              ma.   27 febr. 2023 
                                              vr.     07 apr.  2023 
                                              di.     30 mei 2023 t/m vr. 2 jun. 2023 
                                             do.    29 jun. 2023  
 
Zoals u ziet is er een verandering bij de studiedagen ten opzichte van voorafgaande jaren. Vanaf volgend schooljaar 
kunnen we gebruik gaan maken van extra uren voor schoolontwikkeling. Dit was een van de doelen destijds bij de 
wijziging van de schooltijden. We streven daarbij naar clustering en niet naar meer “ losse” studiedagen.  
We hebben de uitbreiding voor volgend schooljaar geclusterd in een aantal dagen in de week na 2e Pinksterdag. Na 
evaluatie in het team en de MR zullen we bepalen hoe we dat de komende jaren verder invulling gaan geven.  

https://youtu.be/GHCDDbEWu2k


 

 

 

Trakteren, eten/drinken tijdens pauzes 
We zien de laatste tijd in de groepen steeds vaker dat er eten en drinken wordt meegenomen dat niet volgens onze 
afspraken is. In de schoolgids staat hierover het volgende: Er mag geen snoep, chocolade of koolzuurhoudende 
frisdrank meegenomen worden.  
Daarnaast was het vanuit de Corona-maatregelen een lange tijd nodig om alleen voorverpakte traktaties mee te geven 
aan de kinderen. Op dit moment hoeft dit niet meer en zijn onverpakte meer gezonde traktaties weer welkom en dit 
heeft zelfs de voorkeur. 
We willen u dan ook vragen om hier weer extra alert op te zijn. Ook de leerkrachten zullen hier in de klassen weer 
meer op letten of er aandacht voor vragen.       
 

Schoolreis 2022 
Binnenkort gaan alle groepen op schoolreis. In het verleden hadden we een Vendelier 
poloshirt. Deze was te koop bij de administratie. Deze zijn nu op en het is niet 
mogelijk om deze nog te bestellen. 
Voor komende schoolreis willen wij u vragen om indien mogelijk de Vendelier polo 
te dragen of een donkerblauw t-shirt. Zodoende zijn we toch herkenbaar. Eventueel 
kunnen de kinderen de button die ze met carnaval hebben ontvangen op het shirt 
dragen. 
Nadere informatie over de schoolreis 2022  volgt in het Vaandel van 3 juni. 
De werkgroep Schoolreis 
 

Hemelvaart 
In de jaarkalender op de schoolapp stond Hemelvaart( 26 mei) en de extra vrije dag( 27 mei) niet vermeld. 
Op beide dagen zijn de kinderen vrij.  
 

’t Vaandel 31 
Vanwege de vrije dag op 27 mei verschijnt het eerstvolgende Vaandel op vrijdag 3 juni a.s. 
 

Webinar Daar gaan ze            
Beste ouder/verzorger, Het schooljaar is bijna voorbij en je kind gaat na de vakantie naar het voortgezet 
onderwijs. Superleuk, maar ook spannend! 
Er breekt een nieuwe fase aan voor je kind én voor jou als ouder! Wat gaat er de komende jaren allemaal veranderen? 
Wordt je kind een echte puber of is ‘ie het al? Hoe kan je daar als ouder mee omgaan? Wat werkt er wel, wat niet en 
waarom? 
 Op 7 juli organiseert GGD Brabant-Zuidoost in samenwerking met Helder Theater en Novadic-Kentron een interactief 
en informatief webinar. 
Tijdens dit webinar gaan zij in op thema’s als het puberbrein, social media, experimenteren en groepsdruk. 
  
Wanneer                     Donderdag 7 juli 
Hoe laat                      20.00 – 21.15 uur 
Voor wie                     Ouders van kinderen die in groep 8 zitten en volgend jaar naar het voortgezet onderwijs gaan 
Aanmelden                 Webinar Daar gaan ze! - GGD Brabant-Zuidoost (ggdbzo.nl) 
  
Aanmeldingen kan via https://www.ggdbzo.nl/cursus/webinar-daar-gaan-ze/ 
  
Heel graag tot dan! 
  

 

https://www.ggdbzo.nl/cursus/webinar-daar-gaan-ze/

