
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
Audit Brainport 
Afgelopen dinsdag hebben we de audit gehad voor het predicaat Brainportschool. We zijn 
aspirant-Brainportschool maar we willen natuurlijk een volwaardige Brainportschool zijn, 
waar de  kinderen een rijke leeromgeving ervaren. 
Het auditteam is van 8.30 uur tot 14.00 uur op school geweest. In de ochtend hebben 
kinderen een presentatie gehouden. Daarna was er een presentatie vanuit het team. Het auditteam heeft daarna 
gesprekken gehad met kinderen, ouders en teamleden. Vervolgens was er een rondgang door de school. Om 13.30 
werd de uitkomst besproken via een terugkoppeling en deze is direct door ons in enthousiasme gedeeld.  
Officieel moeten we echter de uitkomst nog ontvangen. Hopelijk volgt er volgende week meer informatie! 

 
Resa is 3e geworden bij de Nationale voorleeswedstrijd  
25 mei was het zover, de landelijke voorleeswedstrijd. Wat was dat leuk! Ik hoop echt dat er ooit nog iemand van de 
Vendelier dit kan meemaken. Het was super leuk, maar ook het spannendste wat ik ooit heb meegemaakt. Er zaten 
zoveel kinderen in de zaal en iedereen juichte en schreeuwde. Iedereen had spandoeken voor de kinderen die moesten 
lezen, ook mijn klas. Naar elke provincie was een bus gegaan om de klas van de lezer op te halen en naar de 
TivoliVredenburg in Utrecht te brengen. Ik vond het leuk om al die blije klassen te zien maar het leukste vond ik om 
mijn eigen klas zo blij te zien. 
Ik vond het heel spannend om voor te lezen voor al die klassen, maar toen ik eenmaal op de voorleesstoel zat waren 
alle zenuwen voorbij, want als ik eenmaal aan het voorlezen ben vergeet ik alles om me heen. 
We moesten ook onvoorbereid lezen, allemaal gezamenlijk uit een boek. 
En toen kwam het moment dat ik hoorde dat ik derde van Nederland werd!!! 
 
Gisteren mocht ik ook nog voor de groepen 1 t/m 6 voorlezen in de aula. Ik heb erg genoten van het voorlezen. 
 
Groetjes, Resa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Schooljaar 2021-2022 
Nummer 31  03- 06 -2022 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

‘t Vaandel 
 



 

 

Groep 6B BS De Vendelier winnaar PSV Brainport Scholenchallenge 2022 
Dinsdag 24 mei j.l. heeft groep 6B de hoofdprijs van de PSV Brainport Scholenchallenge in de wacht weten te slepen. 
Tijdens de finaledag presenteerden diverse scholen uit de regio hun ideeën over het PSV stadion van de toekomst. 
Voorafgaand aan deze finaledag werden de kinderen uitgedaagd om na te denken over de voetbalclub van de 
toekomst. Dat deden zij aan de hand van vijf thema’s: energie, gezondheid, veiligheid, voeding en mobiliteit. 
Middels het zogenaamde Onderzoeken & Ontwerpend leren gingen de kinderen uit groep 6B met veel enthousiasme aan 
de slag en werden er diverse innovatieve oplossingen bedacht. De diverse prototypes van onder andere: de Recylcebus, 
de Lampidel (gezonde snack), de Carpoolapp, The GreenRoof en de Raket- en Trapstoel, sloegen in als een bom. Dit 
alles werd door de jury, bestaande uit bedrijven uit de regio en Brainport, bekeken, bevraagd en beoordeeld. We waren 
helemaal door het dolle toen Toon Gerbrands (directeur PSV) bekendmaakte dat we hadden gewonnen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Terugkoppeling tevredenheidsonderzoeken thema relatie. 
Al eerder bent u geïnformeerd over Kwaliteits- en tevredenheidsonderzoeken 
Binnen QliQ is er een nieuwe systematiek ingevoerd om doorlopend feedback te verkrijgen ten behoeve van (de 
tevredenheid over) de kwaliteit van ons onderwijs. We werken samen met de Onderzoek & Innovatie Groep.  De 
komende 4 jaar wordt er elk jaar een vragenlijst rondom één thema aangeboden aan de drie doelgroepen: ouders, 
kinderen, medewerkers. De school bepaalt zelf welk thema in welk jaar aan bod komt (passend bij de ontwikkeling op 
dat moment). Voor dit schooljaar is het door ons gekozen thema: relatie. 
De overige thema’s zijn:  Aanbod, Identiteit, imago en persoonlijke beleving,  facilitering, communicatie en informatie. 
Hieronder een samenvatting van het ouderbetrokkenheidsonderzoek en het schoolbelevingsonderzoek van de leerlingen 
van de groepen 6 t/m 8. 
 
Ouderbetrokkenheidsonderzoek  
Er zijn 306 vragenformulieren uitgezet onder de ouders van De Vendelier. Van deze 306 hebben 90 ouders 
deelgenomen aan het onderzoek door de online vragenlijst in te vullen. De respons bedraagt 30%.Van de ouders die 
hebben gerespondeerd gaan 28 kinderen naar de onderbouw (31%) en 62 kinderen naar de bovenbouw (69%). Door de 
respons van 30% zijn de resultaten indicatief voor de onderzochte populatie. 
De respondenten konden bij elk onderwerp aangeven in welke mate ze het hiermee eens of oneens waren (1 helemaal 
mee oneens tot 5 helemaal mee eens). Het betrof verschillende aspecten die te maken hebben met de school gebaseerd 
op het thema relatie. 
De vragenlijst is mede gebaseerd op het concept Ouderbetrokkenheid 3.0 van het CPS. 
Weergave resultaten: 
Top drie sterke punten:       Top drie ontwikkelpunten: 
1. Relatie         1. Actieve deelname ouders  



 

 

2. Gastvrijheid                 2. Educatieve relatie (verbinden) 
3. Veiligheid         3.. Pedagogische relatie (ondersteunen) 
 
Bevindingen: 
De gemiddelde ouderbetrokkenheidsscore komt uit op 72. Hiermee is er sprake van een meer dan gemiddelde 
tevredenheid. 
Aandachtspunten voor de school zijn de actieve deelname van ouders, educatieve relatie en de pedagogische relatie Bij 
de betrokkenheid van de ouders gaat het dan vooral over een proactieve houding van ouders en een terugkoppeling 
van de school naar ouders over ingebrachte ideeën of wensen. Dit aspect komt ook terug bij educatieve relatie. Verder 
gaat het over bijeenkomsten met ouders. Deze zijn echter vanwege corona de laatste tijd vaak niet doorgegaan. Bij 
pedagogische relatie gaat het over het sparren tussen school en ouder over de opvoeding van het kind.  
 
Graag willen we de resultaten nader bespreken in een ouderpanel. Daarom willen ouders/verzorgers van harte  
uitnodigen om op woensdag 22 juni a.s. om 8.30 uur in gesprek te gaan met een collega uit de expertgroep 
ouderbetrokkenheid, een afgevaardigde vanuit de MR en een directielid. U hoeft zich niet vooraf aan te melden via 
email. De opbrengsten willen we gebruiken bij het opstellen van een actieplan.  
 
Schoolbeleving leerlingen groepen 6 t/m 8 
Er konden 209 kinderen uit groep 6 t/m 8 meedoen aan het onderzoek. Van deze 209 kinderen hebben er 196 
kinderen (96 jongens en 100 meisjes) deelgenomen aan het onderzoek en het vragenformulier ingevuld. De respons 
bedraagt 94%. Het onderzoek geldt als representatief en betrouwbaar voor de onderzochte populatie. 
Het onderzoek is kwantitatief via het internet uitgevoerd. De kinderen konden hun mening geven op basis van een 
vierpuntsschaal. 
 
Weergave resultaten: 
Top drie sterke punten                          
1 Veiligheid                                          
2 Leerkrachten                                     
3 Samenwerken                                    
Er zijn geen aandachtspunten genoemd in de rapportage. 
De gemiddelde tevredenheid komt uit op 83. Dit is een hoge tevredenheid 
 
Het medewerkersinzetbaarheidsonderzoek is in het team en de MR besproken. 
 

Vakantierooster, vrije dagen en studiedagen schooljaar 2022-2023 
In het vorige Vaandel stond bij het vakantierooster voor het volgende schooljaar een fout. 
De zomervakantie is van maandag 17 juli t/m vrijdag 25 augustus. Hieronder staan de data 
nogmaals vermeld. 
 
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.25 aug. 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 



 

 

Schoolshirts 
traditiegetrouw worden deze gedragen tijdens de schoolreisjes zodat de kinderen herkenbaar zijn. 
Zoals eerder aangegeven zijn de Vendelier shirts niet meer te bestellen en nu ontstaat er een 
tekort (met name voor groepen 1/2). Vandaar deze oproep: slingeren er bij u nog oude 
donkerblauwe Vendelier Shirts in de kast die niet meer gebruikt worden? Wilt u deze dan svp ter 
beschikking stellen aan kinderen die er geen (passende) hebben? Dit kan door de shirts in te 
leveren op school (mogelijk t/m woensdag 8-6), op het podium van beide aula's staat hiervoor een 
doos. Of inleveren bij St. Antoniusweg 3 in de daarvoor bestemde bak die voor het huis is geplaatst.  
Vrijdag 10-6 van 12.30 tot 14.00 uur is er een ruilmiddag op het schoolplein van de Schutsboom (bij slecht weer in de 
aula). Hier kunt u kijken of er shirts ingeleverd zijn in de maat die u nodig heeft. Hier geldt: op = op. We zijn 
afhankelijk van het aantal ingeleverde shirts, dus het kan zijn dat uw maat niet meer aanwezig is. Ter beschikking 
stellen/inleveren geeft geen 'recht' op een ander shirt of andere bijdrage. Zo helpen we mekaar en het is nog duurzaam 
ook! Voor volgend jaar kijken we of er andere shirts besteld kunnen worden. 

 
Schoolreis 2022 
Voor alle groepen geldt het volgende: 

• De bussen vertrekken en komen aan bij onze locatie Stepekolk-Oost 53. Deze locatie is 
voor de bussen goed te bereiken en vanuit hier kunnen de kinderen veilig instappen bij 
vertrek en ook weer veilig uitstappen en worden opgehaald bij aankomst. 

• Vanuit de ouderraad zullen er 2 ouders meegaan voor calamiteiten. Zodoende hebben we altijd een auto op 
locatie. 

• Het is de bedoeling dat alle kinderen en begeleiding het Vendeliershirt of een ander donkerblauw t-shirt dragen 
i.v.m. herkenbaarheid voor de medewerkers van de locaties en de begeleiding. 

 
Groepen 1-2 
Op donderdag 16 juni gaan de kinderen van groep 1-2 naar Kidsplaza Weert ( voorheen Kinderpretland Weert) 
De kinderen worden op de gewone schooltijd in hun eigen klas verwacht en lopen van daar uit naar de locatie 
Stepekolk-Oost 53. Daar staan de bussen. Om 9.00 uur vertrekken de bussen naar Weert. Rond 15.00 uur komen de 
bussen vanuit Weert ook daar weer terug. Daar kunt u de kinderen dan ophalen. 
In Kidsplaze krijgen de kinderen ranja en stukjes fruit/ komkommer. Als lunch is er voor de kinderen een klein frietje met 
een halve frikandel. Ze krijgen tevens  een raketijsje. 
 
Groepen 3-4 
Op dinsdag 14 juni gaan de kinderen van groep 3-4 naar Hullie Speelboerderij in Uden! 
De kinderen worden op de gewone schooltijd in hun eigen klas verwacht en vertrekken om 9 uur vanaf onze locatie 
Stepekolk - Oost 53. De groepen 3-4 wandelen om 8.30 uur als groep naar locatie Stepekolk-Oost 53 met de 
begeleiders en daar kunnen ze meteen in de bussen stappen die dan klaar zullen staan. 
Rond 15.00 uur komen we weer op de Stepekolk-Oost terug en hier kunnen de kinderen worden opgehaald. 
De lunch wordt verzorgd door Hullie Speelboerderij. Ze krijgen een frietje met drinken. 
Let op! Sinds een aantal jaren heeft Hullies een waterspeeltoestel geplaatst met daarin 20 cm water. Onze kinderen 
mogen hier bij mooi weer gebruik van maken. 
Er zijn steeds 2 personen van de Vendelier aanwezig bij dit waterspeeltoestel. De kinderen hebben hiervoor wel 
zwemkleding en een handdoek nodig. Dit geldt echter alleen bij mooi weer. 
 
Groepen 5-6  
We gaan dit jaar met de groepen 5 en 6 naar Toverland op donderdag 16 juni.  
De kInderen van de Schutsboom verzamelen in het eigen klaslokaal. Vanuit daar lopen we om 8.30 uur gezamenlijk 
naar de Stepekolk- Oost 53. We verzamelen daar om 8.45 uur.  Vertrek bus: 9.00 uur.  
Om 17.00 uur vertrekken we weer naar school. Aankomst Stepekolk-Oost 53 om ongeveer 17.45 uur.   
De leerlingen nemen zelf hun lunch, fruit en drinken mee. Ze mogen ook een snoepje meenemen.  
Iedereen krijgt bij Toverland een ijsje. De kinderen lopen in groepjes van 6. Per groepje van 6 is er 1 begeleider (de 
leerkracht begeleidt zelf ook een groepje)  
 
 
 



 

 

Groepen 7-8 
We gaan dit jaar naar de Efteling op dinsdag 14 juni.  
We hopen er een stralende dag van te maken nu het eindelijk weer kan! 
Iedere leerkracht zal voor zijn/haar eigen groep zorgen voor voldoende begeleiders. De kinderen zijn ingedeeld in 
groepjes van ongeveer 6 leerlingen.   
We verwachten de leerlingen op dinsdag 14 juni om 9.00 uur op locatie Stepekolk-Oost 53, de bus zal omstreeks 
9.15 uur vertrekken. 
Na een gezellige dag in de Efteling, vertrekken wij om 17.30 uur weer naar school, de verwachting is dat we rond 
18.30 uur weer terug zijn op de Stepekolk-Oost 53. 
De leerlingen nemen zelf hun lunch, fruit en drinken mee.  Iedereen krijgt in de Efteling een ijsje.  
 

Natuurmarkt Helmond  
In stadswandelpark de Warande wordt op ZONDAG 14 JUNI 2020 van 12.00 tot 17.00 uur de jaarlijkse Natuurmarkt 
Helmond georganiseerd. Ongeveer 40 organisaties,  verenigingen en particulieren zullen demonstraties en voorlichting 
geven op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid, gericht op een breed publiek, van jong tot oud! De markt 
biedt doe-activiteiten en interacties met het publiek. Er wordt veel aandacht geschonken aan kinderactiviteiten.  
De markt wordt georganiseerd door ‘Natuurplatform Helmond’.  
De toegang tot de markt is GRATIS.  
Divers en duurzaam  
Natuur, milieu en duurzaamheid komen in al hun aspecten aan bod. Er zijn observatiekasten met bijen, je kunt zien hoe 
kunstraat wordt gemaakt en natuurlijk kun je honing proeven. Maar er is veel meer te zien en beleven. Zo is er het 
‘Elkerliek ziekenhuis’ met ‘Pollenmeting’,  Dahliatuin, IVN, een preparateur, de Lyme-vereniging, vogelasiel, 
Kloostertuin, Groei en Bloei, Stedenband Helmond-San Marcos, Blikkie, een poppenmaakster, enz.  
Activiteiten  

Op de website https://www.natuurmarkthelmond.nl ziet u een opsomming van alle activiteiten van de deelnemers.  
Kinderen  
Een greep uit de activiteiten voor kinderen. Bijvoorbeeld waterbeestjes scheppen, het vlechten van boompjes van 
wilgentenen of het maken van vogelnestkastjes.  
Locatie  
De Natuurmarkt wordt gehouden in en rondom de ´Bijenhal´ in stadswandelpark de Warande.(GPS-adres is Kluis 1, 
5707 GP Helmond). De ingang tot de markt bevindt zich aan de Aarle-Rixtelseweg.  
   
De Natuurmarkt is goed te combineren met een bezoek aan een gratis concert in het Carat-muziekpaviljoen van 12.00 
tot 14.00 uur, het slaan van een balletje op de Midgetgolfbaan of met een bezoekje aan het dierenpark. In de Warande 
is een gezellig restaurant gevestigd.  
Al met al voldoende mogelijkheden om er een compleet dagje uit van te maken!  
  
Wilt u een indruk krijgen van de natuurmarkt bekijk dan de foto’s van de afgelopen jaren, dat kan via boven genoemde 
website.  
Voor de redactie:  
Nadere informatie via “Natuurplatform Helmond”  
info@natuurmarkthelmond.nl, tel. 0492-554535   
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